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Slutrapport Arbetsgruppen för 

Reumatikerförbundets framtida 

organisering 
 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta  

att utveckla förbundets centrala medlemskap digitalt samt  

att en fördjupad organisationsöversyn genomförs under stämmoperioden.  

 

 

Varför ett centralt digitalt medlemskap? 

Reumatikerförbundet har under flera år i rad successivt minskat i medlemsantal. Särskilt är det nyrekryteringen av 

medlemmar som har minskat. Som en del i att bryta denna negativa trend föreslår arbetsgruppen att 

Reumatikerförbundet inför ett centralt digitalt medlemskap. 

Detta blir ett nytt sätt att vara medlem på, som kan tilltala målgrupper vi inte når idag, exempelvis yngre personer, 

personer aktiva i arbetslivet eller familjelivet. Detta medlemskap blir då ett alternativ för den som i huvudsak vill 

stödja förbundets arbete, men som inte har tid eller möjlighet att engagera sig i föreningsverksamheten. Det 

centrala digitala medlemskapet ska utgöra ett komplement som medlemsform.  

Det ”traditionella” föreningsmedlemskapet kommer fortsättningsvis att vara det huvudsakliga medlemskapet för 

gamla såväl som nya medlemmar. 
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Vad är ett centralt digitalt medlemskap? 

Redan idag finns det möjlighet för en medlem att ansluta sig centralt och bli medlem direkt genom 

Reumatikerförbundet. Men i dagsläget är det inget som informeras om och det finns inget direkt ansvar för dessa 

medlemmars medlemskap. 

Medlem som väljer att bli digital medlem direkt i Reumatikerförbundet erlägger samma medlemsavgift som den 

som väljer att bli medlem i Reumatikerförbundet genom en Reumatikerförening. 

 

Medlemsavgift: 250 kr (nuvarande fastställd medlemsavgift för en personers hushåll) 

- Medlemmen blir centralt ansluten till Reumatikerförbundet. Enligt § 5.1 

- Medlemmen tar del av centrala medlemsaktiviteter och medlemsförmåner. 

- Medlemmen kan bli förtroendevald. Enligt § 5.2 

- Medlemmen kan skriva motion till förbundsstämman. Enligt § 6.6 

- Medlemmen får Reumatikervärlden. 

- Medlemmen kan välja att bli medlem i Unga Reumatiker (men blir då medlem i Unga Reumatiker genom 

medlemskap i en av Unga Reumatikers regioner). 

Av medlemsavgiften som dessa medlemmar betalar, så går hälften av det totala beloppet till att utveckla den 

digitala medlemsnyttan och digitala medlemsaktiviteter. Resterande hälften går till verksamhetsstödet för att 

användas till verksamhet- och organisationsutveckling i förbundets föreningar och distrikt. För centralt digitalt 

ansluten medlem som också har valt att bli medlem i Unga Reumatiker, så utgår medlemsavgiften enligt ordinarie 

fördelning. 

 

 

Hur implementeras ett centralt digitalt medlemskap? 

Bli medlem-formuläret på hemsidan anpassas så att en ny medlem kan välja att bli digital central medlem. Det 

informeras även på hemsidan vad det innebär för den enskilda medlemmen att bli digital- eller föreningsmedlem. 

Kommunikationen och ansvaret över dessa medlemmar åligger förbundskansliet. Kommunikationen med dessa 

medlemmar sker digitalt. De centralt digitala medlemmarna kommer även få information om att de närsomhelst 

kan överföra sitt medlemskap till en förening. 

Medlemsaktiviteter för dessa digitala medlemmar planeras, initieras och genomförs centralt, via 

förbundsstyrelsens årliga aktivitetsplaner och förbundskansliets verkställande. Dessa medlemsaktiviteter kan även 

föreningsmedlemmar delta på, under samma premisser som digitala medlemmar. Det innebär att utvecklingen av 

det digitala medlemskapet och dess innehåll kommer vara till gagn för och erbjudas alla medlemmar, inklusive de 

traditionellt anslutna medlemmarna. 

Centrala digitala medlemmar kan dock inte delta på de medlemsaktiviteter som föreningarna anordnar. 

Föreningarna och distrikten har därmed ett incitament till att marknadsföra sina medlemsaktiviteter mot dessa 

medlemmar och få dem att överföra sitt medlemskap till dem, utan någon extra kostnad för den enskilda 

medlemmen. 
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Bakgrund 

 

Arbetsgruppens uppdrag: 

Förbundsstyrelsen beslöt 

att    utse en arbetsgrupp som startar 2020 med ambitionen att återkomma med ett utlåtande kring förbundets 

framtida organisering senast till förbundsstämman 2021      

att    ge ordförande och generalsekreterare i uppdrag att utse och tillfråga de som ska ingå i arbetsgruppen.  

 

Arbetsgruppen har bestått av följande valda personer: 

Gert Igheden, Reumatikerföreningen Malmö 

Marielle Sandstedt, Reumatikerföreningen Uppsala-Knivsta 

Caroline Liljegren, Reumatikerföreningen Stockholm  

Sara Boman, Unga Reumatiker 

Hana Suzuki Ernström, Unga Reumatiker (kansliet)  

Kenneth Wikholm, Reumatikerdistriktet Västernorrland 

Monica Rosenblom, Reumatikerdistriktet Stockholms län 

Ansa Tammerland, Reumatikerdistriktet Göteborg (kansliet) 

Lotta Håkansson, förbundsordförande 

Pia Lennberg, förbundsstyrelsen 

Stina Nordström, generalsekreterare (kansliet) 

Anne Stiernquist, ombudsman (kansliet) 

Johan Hammarström, ombudsman (kansliet) 

 

Arbetsgruppen hann med att träffas under ett första tillfälle innan Corona-epidemin förorsakade att resterande 

möten i gruppen behövde ske digitalt via Teams. Gruppen har sammanlagt träffats vid sju tillfällen.  

Gruppen har diskuterat de framtidsutmaningar som förbundet står inför och hur man kan bättre organisera 

förbundets olika nivåer, nya former av medlemskap, digitaliseringen m.m. Hur kan en framtida organisation se ut?          

Hur får vi nya medlemmar att stanna och hur får vi våra föreningar att jobba vidare och utveckla den verksamhet 

som finns idag? 

Gruppen har genomfört en omvärldsanalys under våren 2020 där vi tillfrågade en rad andra liknande förbund som 

vårt, hur de har jobbat med dessa frågor och hur långt de har kommit i sitt utvecklingsarbete, se bilaga 1. 

Vidare har en enkätundersökning bland förbundets föreningar och distrikt genomförts under hösten 2020, se bilaga 

2. Resultatet av denna enkät presenterade gruppen och diskuterade med deltagarna på 

Distriktsordförandekonferensen den 9:e oktober 2020, se bilaga 3 för en sammanställning av dessa diskussioner. 

Allt detta har nu utmynnat i det ovanstående förslaget som arbetsgruppen lämnar som förslag till 

förbundsstyrelsen att föreslå förbundsstämman. 


