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Ordföranden och administratörer i SLS medlemsföreningar 2021

Viktig information om avi samt hantering av nya medlemmar!
Angående föreningsanknutna medlemmar som fått avi från SLS

SLS har nyligen skickat ut påminnelseavi till våra individuella medlemmar. Enligt uppgift har en del av
er medlemmar, som är ”föreningsanknutna” medlemmar i SLS, fått dessa avier vilket naturligtvis är
fel. En del av dem har hört av sig till er och är upprörda. Ni får gärna hänvisa dem till oss på denna
mejladress: medlem@sls.se. Då ser vi till att rensa bort dem ur vårt register över individuella
medlemmar och de kommer inte att få någon mer avi från oss. Skulle de ha råkat betala in avgiften
på avin återbetalar vi den så fort de hört av sig.
I medlemsreformen hade vi ursprungligen med som krav att personnummer skulle ingå bland
uppgifterna i det register medlemsföreningarna ska överlämna till SLS senast den 1 november varje
år. SLS släppte dock detta krav då vi fick en del protester ur integritetssynpunkt. När kansliet i början
av 2021 skulle samköra register i syfte att rensa bort föreningsanknutna medlemmar i registret över
SLS individuella medlemmar, fick vi därför gå på andra uppgifter såsom mejladress med mera.
Dessvärre är det inte ovanligt att man uppger olika adressuppgifter i olika register varför
samkörningen, helt uppenbart, inte gav hundraprocentig träffsäkerhet. Det vi nu önskar är att
samtliga föreningsanknutna medlemmar som får avin för individuellt medlemskap hör av sig till oss
så att vi kan rensa bort dem en gång för alla. Är de väl borttagna i vårt register över individuella
medlemmar slipper de samtliga avier framöver.

Angående hantering av ”nya” medlemmar efter den 1 september

Senast den 1 november i år ska ni precis som förra året lämna in ert medlemsregister till SLS.
Registret ska avse förhållandena i föreningen den 1 september 2021. Skälet till att ni ska lämna in ert
register till SLS är att vi ska kunna
― beräkna er avgift till SLS
― beräkna ert mandat i SLS fullmäktige
― kontrollera medlemskap i er förening vid ansökan om SLS forskningsanslag och deltagande i
SLS aktiviteter samt
― informera om SLS aktiviteter och verksamhet så att era medlemmar kan nyttja dessa.

Frågan flera av er nu ställt är hur man ska betrakta eller hantera den som blir medlem i er förening
efter den 1 september varje år? Den som blir medlem efter den 1 september kommer inte att ingå i
registret ni överlämnar till SLS senaste den 1 november och därmed heller inte ingå i
beräkningsunderlaget för avgiften och mandat nästkommande år. I övrigt betraktas man som
föreningsanknuten medlem i SLS (med möjlighet att nyttja individuella förmåner) omedelbart när
man blir medlem hos er, oavsett när det sker på året.
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För att nya medlemmar som droppar in hos er under året på ett smidigt sätt ska kunna nyttja sina
förmåner i SLS rekommenderar vi er att några gånger om året uppdatera er register i GreenFox. Det
gör att vi snabbt och enkelt kan kontrollera medlemskapet i ert register och informera om alla de
aktiviteter som är på gång. Vi vill särskilt uppmana er att uppdatera registret i slutet av januari.
Detta för att SLS i februari påbörjar beredningen av alla de ansökningar som inkommit om
forskningsanslag och att vi i den processen måste vara extra noggranna i kontrollen av att den
sökande är föreningsanknuten medlem. Om ni inte vill eller saknar möjlighet att uppdatera ert
register i GreenFox under året, är det ändå bra om ni informerar nya medlemmar om att de i sin
kontakt med SLS ska ange att de nyligen blivit medlem i er medlemsförening. Det förenklar för oss att
göra en manuell kontroll av medlemskapet.
Per Johansson
Kanslichef SLS
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