2019 04 02

Motion till Salts Västerbottens årsmöte 2019
I de Salt Västerbottens stadgar som finns på hemsidan står:
§ 2.5 Enskild medlem i föreningen blir man genom en aktiv handling, i Salt Västerbottens fall genom att varje år
betala en medlemsavgift. Medlemskapet måste förnyas årligen. Alla föreningsmedlemmar ska finnas upptagna i
ett register där namn, adress, födelsedata och kön framgår. Medlemsredovisning ska varje år göras till Salts
riksorganisation.
Jag föreslår en ändring av denna punkt.
Dels därför att vi i praktiken även tillämpar namnunderskrifter och dels därför att vi när det gäller
internetanmälningar har ett litet annat läge.
Som det nu är är medlemsavgiften obligatorisk när man betalar vid anmälan samtidigt som att man vid anmälan
godkänner detta villkor. Deltagaravgift och medlemsavgift kan matas in i EFAD-systemet samtidigt som
anmälningsuppgifter. Men eftersom ledare som anmäler sig den vägen inte betalar avgift kan man inte föra in
dem som medlemmar vid samma tillfälle. Det blir också lite extra fundering om lägeravgiften (och
medlemsavgiften) ska betalas av någon annan.
I och med GDPR behöver vi inte tänka att det är fel att en målsman tecknar medlemskap i Salt för sitt barn.
Skulle vi kunna ändra stadgarna till:
§ 2.5 Enskild medlem i föreningen blir man genom en aktiv handling, i Salt Västerbottens fall genom att varje år
betala en medlemsavgift, skriva under en medlemslista eller godkänna medlemskap i samband med att man gör
en anmälan till ett läger eller annat Salt-arrangemang. Medlemskapet måste förnyas årligen. Alla
föreningsmedlemmar ska finnas upptagna i ett register där namn, adress, födelsedata och kön framgår.
Medlemsredovisning ska varje år göras till Salts riksorganisation.
Observera att en ändring av § 2 måste godkännas av Salts riksstyrelse innan föreningens ombud kan ha rösträtt
på Salt riks årsmöte. Denna ändring torde vara OK.
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