Svar på motion till Läkare i Världens årsmöte år 2019: ”Motion om
medlemskap när man blir volontär hos Läkare i Världen”
Styrelsen anser att motionens förslag, att få ett års gratis medlemskap i samband
med tecknande av volontärkontrakt, är väl genomtänkt och välformulerat.
Det kommer sannolikt att fylla sitt syfte, det vill säga att sänka tröskeln för
medlemskap och leda till ett ökat medlemsantal, vilket i förlängningen förväntas leda
till att föreningen får ökat anseende och bättre möjligheter till påverkan.
Då föreningen inte erhåller något ekonomiskt bidrag för varje medlem, kan det inte
misstänkas att föreningen skulle genomföra detta i syfte att otillbörligt erhålla
pengar.
Styrelsen föreslår därför årsmötet att bifalla motionen i sin helhet.

Motion om medlemskap när man blir volontär hos Läkare i Världen
Bakgrund
I nuläget har Läkare i Världen väldigt många fler volontärer än medlemmar. Många av
våra volontärer är redan engagerade i vår verksamhet och står bakom våra
värderingar. Medlemsantalet i föreningen är dock ganska lågt och volontärrekrytering
är idag lättare än medlemsrekrytering. Att bli volontär och att bli medlem kan
uppfattas som ömsesidigt uteslutande, det kan uppfattas som krångligt att bli aktiv i
organisationen flera gånger om, och skillnaden kan uppfattas som svårförstålig eller
formell snarare än praktisk för våra volontärer/medlemmar.
Förslag
Då nya volontärer skriver in sig hos oss eller förnyar sina volontärkontrakt skriver de
också under att bli medlemmar i Läkare i Världen. Volontärkontrakten är på fyra år
och kostnadsfritt medlemskap gäller det första året som volontär hos oss.
Därefter betalar volontären vanlig medlemsavgift på 200 kr om året.
Gamla volontärer ges samma erbjudande att bli medlemmar kostnadsfritt under ett
år efter genomförande.

Konsekvenser
Vi tror att föreningen skulle kunna få fler medlemmar genom erbjudandet. På det
sättet kan vi få ett starkare medlemsunderlag. Det skulle också innebära att
volontärer erbjuds att engagera sig även i föreningen och att ta ett större
föreningsansvar. Det skulle ge våra volontärer en bättre engegemangstrappa och där
vi tydligare visar att vi vill att våra volontärer ska vara en del av vår förening.
Vi tror också att det kommer göra det lättare för våra verksamheter utanför
Stockholm att engagera sig i LiV på ett organisatorisk plan. På kort sikt skulle det
innebära att vi behöver hantera en annan typ av medlemsbas som är större och med
fler nya volontärer. På längre sikt handlar det om att ta till vara på allt engagemang
som finns i den kliniska och juridiska/psykosociala verksamheten att också jobba
långsiktigt med föreningen för att göra den till en så stabil och välfungerande
förening som möjligt!
Yrkande
Därför föreslår vi:
• att alla som skriver på volontärkontrakt för Läkare i Världen erbjuds ett års gratis
medlemskap i föreningen.
•

att alla som tidigare skrivit på volontärkontrakt erbjuds gratis medlemskap år
2019 i de fall de inte är medlemmar, eller 2020 i det fall de redan betalat 2019 års
medlemsavgift.

•

att volontärer efter ett års “friår” betalar vanlig medlemsavgift.
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