
Till  

Distriktsordförande, Föreningsordförande, medlemsregisteransvariga distrikten och medlemsansvariga föreningarna. 

Ni kommer att få två mejl med samma information. I det första finns inga bilagor med, i det andra kommer samma 

information som finns i mejlet även ligga med som bilaga i pdf-format och Word-format. Vi gör så med anledning av 

att en del har haft problem att ta emot mejl med bilagor (de klassas som spam). 

Hej vänner! 
 
Stort tack för ert tålamod med oss på förbundet. På grund av sjukdom och tekniska problem så har svaret inte kommit 
tidigare. Jag är uppriktigt ledsen att några därmed fått väntat alldeles för länge på dessa svar. 
 
Eftersom många frågor är liknande har jag valt att skriva ett gemensamt svar som skickas till alla föreningar och distrikt. Har 

ni följdfrågor eller inte förstår svaret får ni gärna höra av er igen. 
 
Många har hört av sig och varit oroliga för hur det nya registret kommer att bli och om det kommer att vara svårt att sköta 
det. Förbundets ambition är att det ska bli lättare att sköta det än nuvarande register, att knappar och rapporter inte byter 
namn om det inte finns en mycket bra anledning och att ni ska känna igen er. Däremot kommer nya registret att öppna upp 
för många nya funktioner, vilket kan ta lite tid att lära sig, men det som ni gör idag ska inte bli svårare. 
 
  

 

Vår förening har inte hunnit ha möte om detta. Vad gör vi? 
Skicka in det svar ni tror att det blir. Om ni skulle ändra er så anmäler ni det i augusti. 
 

Vad kostar det att välja Central uppbörd? 
Det är gratis för föreningarna, och förbundet betalar det genom att vi slipper mycket extraarbete med felaktiga registreringar i 
medlemsregistret samt lite ränteintäkter eftersom vi får in förbundets del av medlemsavgifter tidigare. Förbundets kostnad 
räknar vi med är igenomsnitt cirka 10 kr per medlem för utskrift, kuvertering, porto och påminnelser, som föreningen som 
väljer central uppbörd inte behöver betala. 

 

Kommer förbundsavgiften att höjas med Central uppbörd? 
Nej. Förbundet sparar pengar på att det blir mindre felregistreringar. Se ovan. 
 

Kommer det i framtiden kosta att ha Central uppbörd? 
Tanken är att det ska vara en del av den service som förbundet erbjuder föreningarna gratis även i framtiden. 
 

Kommer förbundet att anställa nya medarbetare på grund av central uppbörd? 
Nej. Det kommer inte att bli så mycket extra arbete eftersom det mesta sker automatiskt och det merarbete detta innebär 
uppvägs av att vi slipper rätta felaktigheter i medlemsregistret. 
 

Kommer vi få bestämma medlemsavgiften lokalt om vi väljer central uppbörd? 
Alla föreningar kommer att få ange i medlemsregistret vilken medlemsavgift årsmötet har beslutat lokalt. Denna summa 
kommer att tryckas på inbetalningskortet. 
 

Kommer vi att kunna skicka ut vänmedlemskapsavgifter om vi väljer Central uppbörd? 
Förbundet kommer inte att skicka ut inbetalningskort för vänmedlemsskap. Föreningen får sköta det som tidigare med egna 
inbetalningskort. Precis som tidigare kommer föreningen att kunna registrera vänmedlemsskap i nya medlemsregistret. 
 

Kommer nya medlemsregistret kunna hantera gratismedlemmar om vi väljer Central uppbörd? 
(T ex hedersmedlemmar och de över 90 år.) 
Ja. Ni kommer att få kryssa i vilka som inte ska ha inbetalningskort. Dessa inbetalningskort kommer istället att skickas till 
föreningens adress. 
 

Kan vi ha olika medlemsavgifter, till exempel halv avgift för de över 90 år? 
Nej. Systemet kommer inte att klara av det i nuläget. Ni kan däremot kryssa i dem som gratismedlemskap och få fakturan till 
föreningens adress. Sedan kan föreningen skicka ett eget inbetalningskort. 
 

Kan vi ha egen text på följebrevet om vi väljer central uppbörd? 
Nej. Det kommer i år att vara ett standardiserat följebrev undertecknat av förbundsordförande eller mig som generalsekretare. 
Vi tittar på möjligheten att införa detta till nästa år. 
 

Vem kommer att stå som avsändare på följebrevet? 
Förbundet kommer att stå som avsändare men i följebrevet kommer det tydligt framgå vilken förening medlemmen tillhör. 
 



Kommer det att stå i följebrevet om varför de får ett inbetalningskort från förbundet och inte från föreningen? 
Ja, vi kommer att förklara det tydligt att vi har ändrat rutinerna för medlemavgiften. Detta går enbart till medlemmarna i de 
föreningar som valt Central uppbörd, så medlemmar i föreningar som fortsätter med lokal uppbörd kommer inte att se detta 

brev. 
 

Hur hanteras de nya medlemmar som betalar medlemsavgiften efter 1 oktober? 
Förbundet kommer att räkna det precis som tidigare, det vill säga de kommer att vara medlemmar gratis under tiden 1 
oktober till 31 december och medlemsavgiften räknas som betald för hela nästa år. 
 

Hur kommer rapporterna om vilka som betalt att se ut? 
Föreningen kan när som helst själva ta ut rapporter ut medlemsregistret för att följa utvecklingen så ofta ni vill. Förbundet 

kommer inte att skicka ut några rapporter utan ni får själva ansvara för att ta ut dessa ut medlemsregistret. 
 

Får vi ändra oss och gå ur Central uppbörd om vi inte tycker om det? 

Får vi gå med i Central uppbörd senare om vi nu väljer lokal uppbörd? 
Ni kan undantagsvis ändra er under hösten 2015, det vill säga i år, när vi nu bygger upp systemet. Efter 1 januari 2016 kan ni 
sedan fritt ändra er och då gäller det beslutet från nästkommande årsskifte. 
 
Kan vi skicka ut annat material med inbetalningskorten om vi väljer Central uppbörd? 

Inte i år men förbundet arbetar med ett sådant erbjudande till årsskiftet 2016/17. 
 
  

Påminnelse till er som inte ännu har svarat! 
 

Förbundet önskar svar på detta erbjudande senast den 28 juni. 
Av svaret ska framgå: 
Föreningens namn och nummer, distrikt, om man önskar central uppbörd eller inte, ungefärligt medlemsantal och 
uppgiftslämnare. 

 
Svar lämnas via e-post till: central-uppbord@spfseniorerna.se 
 
Med vänlig hälsning 
 
  
Peter Sikström 
 

Generalsekreterare SPF Seniorerna 
 
  
 
OBS!  Förbundet önskar svar på detta erbjudande senast den 28 juni. 

 

mailto:central-uppbord@spfseniorerna.se

