BILAGA

Bilaga 6.
Förslag från styrelsen avseende Medlemssystem i ATR
17. När ATR skaffade ett centraliserat medlemssystem 2007 var den största anledningen starka
önskemål från vår dåvarande bidragsgivare ungdomsrådet (nuvarande MUCF) att samla alla
medlemsuppgifter i ett register för att de skulle kunna kontrollera dessa. Idag räknas inte ATR längre
som ett ungdomsförbund vilket innebär att vi inte får något bidrag från MUCF och i förlängningen
också innebär att de inte ställer några krav på oss. Kulturrådet som är vår största bidragsgivare har
inga krav på vårt medlemssystem utan enbart krav på att vi rapporterar in viss statistik från våra
medlemmar vilka enkelt skulle gå inhämta i ett webformulär.
Förbundet såg också att ett samlat adressuppgifter gav ökade möjligheter till kommunikation med
våra medlemsföreningars medlemmar och t ex möjliggjorde att varje medlem fick ett nummer av
Teaterforum.
I samband med att den nya datalagringslagen, GDPR, ställs det nya krav på vilka uppgifter om
personer som får lagras och kanske främst att det måste vara specificerat varför de uppgifterna
måste lagras. I arbetet med det har frågan om medlemssystemet aktualiserats och vi har på
förbundsnivå diskuterat om vi fortfarande har behovet av ett centralt medlemssystem där alla
föreningar är ansvariga för att föra in sina medlemmar.
Kravet på att alla medlemmar är registrerade i medlemssystemet har idag, förutom den nya lagen,
några svagheter.
•
•
•

Det skapar en ökad arbetsbelastning på både föreningars administration, men
också på förbundskansliets personal.
Medlemssystemet kostar mer ju fler medlemmar som finns registrerat i registret.
Ett medlemssystem som inte är uppdaterat och korrekt gör att information och
Teaterforum skickas ut fel och helt i onödan.

Fördelen med ett centraliserat medlemssystem, förutom kommunikationen, är att det enkelt går
säkerställa så en person är medlem och har rätt till eventuella subventioner gällande manuslån,
kursavgifter och uppföranderätter. Då dels den kontrollfunktionen inte fungerar om registret inte är
uppdaterat och att vi ändå till stor del litar på våra medlemsföreningar och deras medlemmar är det
en funktion vi klarar oss utan. I särskilda fall kan förbundet som stickprovskontroll kräva in
medlemsmatrikel från förening för denna kontroll.
Därför föreslår förbundsstyrelsen kongressen att:
•
•

avskaffa kravet på att alla medlemmar är registrerade i det centrala
medlemssystemet.
för föreningar som väljer att inte använda sig av medlemssystemet kräva in
redovisning av medlemmar två gånger per år.

