Problem med slutdatum på medlemskap i IdrottOnline.

2020-09-14/HE

Att sätta ett slutdatum på medlemskap i IdrottOnline är fel på två sätt. Förklarar
nedan båda:

1. Enligt stadgarna, RF och SBF (och troligen alla föreningar), är man medlem i en
förening tills man (a) begär utträde eller (b) om medlemmen inte gjort rätt för sig
(vanligtvis en medlemsavgift) två år på raken. Efter dessa två år kan styrelsen i
föreningen besluta om att avföra medlemmen (som då ska få meddelande om detta
osv.) Därför kan man inte sätta ett slutdatum på personen när ”föreningens år” tar
slut. Antingen lämnar man fältet för ”medlemskap t.o.m” blankt, utan datum, eller så
sätter man två år framåt (dvs hösten 2020 kan man sätta slutdatum hösten 2022).
** se utdrag ur RF stadgemall för idrottsföreningar.
2. Den andra orsaken är att vi (SBF kansli) varje höst gör en ”årskörning” då licenserna för
nästkommande år skapas. Årskörningen går igenom alla personer och skapar upp
licens för nästa år om alla kriterier är uppfyllda. Den tittar bl.a. om personen har ett
giltigt medlemskap nästkommande år (informationen kommer från IdrottOnline och
det slutdatum föreningen eventuellt satt).
Så alla personer som har ett slutdatum i IdrottOnline innevarande år, får ingen licens
uppskapad inför den kommande säsongen.
Skulle medlemskapet bli aktivt efter vi gjort årskörningen, finns licensen ändå inte i
varukorgen med automatik. Den tävlande kan då logga in på LoTS och klicka på licenser
och klicka på ”Välj till ny licens” för att själv lägga den i varukorgen och betala den.

** Utdrag ur RF:s stadgemall för idrottsföreningar:

2 kap Föreningens medlemmar

4 § Utträde
Medlem, som önskar utträda ur förening, ska skriftligen anmäla detta. Har medlem vid
sådant utträde inte betalat föreskrivna avgifter till föreningen, bestämmer
föreningsstyrelsen om de ska betalas eller inte.
Om medlem inte betalat medlemsavgift under två på varandra följande år, får
föreningen besluta om medlemskapets upphörande.
Om inte annat beslutas upphör medlemskapet enligt första eller andra stycket när
medlemmen avförs från medlemsförteckningen. Personen ska underrättas om att
medlemskapet har upphört.
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