
Bilaga 1  

Uppföljning av motioner 2021 

§ 17 Motion 2021:1: Digitalt årsmöte vartannat år IMs styrelse yrkade: Att1 bevilja motionen i sin 

helhet, enligt bilaga 1. Årsmötet beslöt: • att bifalla Att1.  

Uppföljning: Beslut om digitalt årsmöte 2023 att meddela på årsmötet.  

§ 18 Motion 2021:2: Möjlighet för medlemmar att välja på vilket sätt IM kontaktar dem IMs 

styrelse yrkade: Att1 avslå motionen Styrelsen och IM Umeå lokalförening yrkade: Att2 årsmötet 

ger styrelsen i uppdrag att i samverkan med lokalföreningarna utveckla olika 

kommunikationsvägar – digitalt och/eller fysiskt – till medlemmarna där miljöaspekten alltid ska 

väga tungt. IMs styrelse yrkade: Att3 styrelsen återrapporterar vilka förändringar som gjorts vid 

kommande årsmöte, enligt bilaga 1. Årsmötet beslöt: • att bifalla Att1. • att bifalla Att2. • att 

bifalla Att3.  

Uppföljning: Medmänsklighet och Nyhetsbrev erbjuder möjlighet att avsäga sig dem. På 

nyhetsbrevet är det en enkel länk i mejlet, när det gäller tidskriften får man ringa och säga att man 

inte vill ha den. Detta då vi vill ha kontakt med tidskriftprenumeranter för att se om det finns 

andra sätt de vill att vi ska kommunicera med dem. En annan viktig del av detta är segmentering 

av postala utskick. Där det är ett stort arbete att välja vilka som ska få brev när. Samtidigt säger 

erfarenheten att digitala insamlingsbrev ger betydligt mindre insamling än postala utskick.  

Alla utskick som görs till lokalföreningar, så som föreningsnytt mm, skickas alltid digitalt. Vi 

kampanjar hårt för att medlemmar ska gå över till att betala sin medlemsavgift via autogiro, vilket 

också får ner antalet postala utskick i januari varje år.  

§ 19 Fastställande av belopp för årsavgiften enligt § 3 i stadgarna: Mötespresidiet yrkade: 

Att1 godkänna ett sent inkommet yrkande från Umeå lokalförening. Styrelsen yrkade: Att2 

medlemsavgiften skall vara oförändrad, dvs 100 kr, men med möjlighet för styrelsen att under 

perioden 15 september 2021–14 september 2022 reducera avgiften för nya medlemmar till 10 

kronor avseende första medlemsavgiften för deltagare i IMs olika aktiviteter i Sverige och/eller i 

samband med nyrekryteringskampanjer, enligt bilaga 1. IM Umeå lokalförening yrkade: Att3 

medlemsavgiften kvarstår på 100 kr. Årsmötet ger styrelsen i uppdrag att i samverkan med lokala 

föreningar och övriga berörda ta fram en långsiktig strategi som syftar till att höja 

medlemsantalet. Att2 och Att3 ställdes mot varandra, och styrelsens förslag vann bifall. Årsmötet 

beslöt: • att bifalla Att1. • att bifalla Att2. • att avslå Att3 

Uppföljning: IM genomförde en medlemskampanj med sänkt medlemsavgift under hösten. 

Detta i samband med demokratikampanj. Demokratikampanjen och det engagemang den ledde 

till var en bidragande orsak till att vi vände den nedåtgående trenden vad gäller antal medlemmar.  


