
 

 

 

 

M2. Motion om utveckling av medlemsrekrytering      
Föreningen LASS har stora möjligheter att utöka antal medlemmar 

Föreningen LASS behöver flera medlemmar. Bedömningen görs utifrån att orten Linköpings storlek och att 
simningen är på uppgång, fler och fler är intresserad av simning, både barn, ungdomar och vuxna. Det finns alltså 
en tillväxtpotential. Idag har kommunen cirka 160 000 invånare (siffra hämtad från linkoping.se) och föreningen har 
ett medlemsantal på 3000. Sett utifrån det perspektivet finns det också skäl att anta att det finns möjligheter för 
föreningen att växa. Jämför vi med SK Neptun i Stockholm så har de cirka 5100 medlemmar (data hämtad från SK 
Neptuns hemsida), Jönköpings Simsällskap har cirka 4000 medlemmar (data hämtad från Jönköpings S hemsida).  
Ytterligare jämförelser kan göras med exempelvis Helsingborg som är en stad med cirka 110 000 invånare och de 
har cirka 5700 medlemmar. Data för Helsingborgs kommun är hämtad från Wikipedia och antal medlemmar från 
HS hemsida.      

Varför viktigt med många medlemmar?  

Föreningen arrangerar ett flertal tävlingar och under icke pandemi förekommer olika sociala aktiviteter. För att 
kunna påverka och bidra som enskild medlem är det av viktigt att det är lätt att bli medlem. Medlemmens 
rättigheter är att ha rösträtt på årsmöte och skyldigheter som följer är att ta del av föreningens information och 
under verksamhetsåret bidra med sin tid, sitt perspektiv och kunnande. Vid årsmötet kan medlemmarna ta del av 
föreningens verksamhetsår och kommande planering. Vid olika aktiviteter finns det möjlighet för individer att lära 
sig mer om simning och simidrott och på det sättet bidrar föreningen till att simidrotten utvecklas och växer. På 
vissa föreningars hemsidor finns ex en kontaktruta där det är enkelt att fylla i ansökan om medlemskap. Den 
ordning som just nu råder i LASS är att när du anmäler dig och blir antagen till en aktivitet så blir du också medlem. 
Om man inte deltar i en aktivitet så måste kontakt ska tas med kansliet så att en medlemsansökan ska göras genom 
formuläret på vår nya hemsida.  

 

Förslag att föreningen underlättar för föräldrar, släktingar eller andra som vill vara medlem men som inte deltar i 
aktivitet lätt kan bli medlem. Det skulle kunna ske genom ett utskick till samtliga familjer inför nytt verksamhetsår, 
att information läggs på hemsidan, att familjemedlemskap återinförs eller liknande. Ett lätt sätt att ta de som redan 
finns i föreningens verksamhet är att samtliga föräldrar till barn under 15 år erbjuds medlemskap baserat på 
barnets medlemskap och övriga med barn över 15 år erbjuds familjemedlemskap eller ett riktat utskick görs.  

Förslag att årsmötet beslutar att: 

- Styrelsen ska utveckla medlemsrekryteringen under innevarande verksamhetsår med     

Målsättningen att det ska bli lättare att bli medlem och fler familjer blir aktiva medlemmar, dvs 

inte bara den ”aktive” som deltar i aktivitet. 

     
 

Motionärer: Charlotte Humling, Helena Gällerdal Högfeldt, Jessica Staaf, Kenneth Humling, Magnus Wallin 
 
 
 

Styrelsens svar på motionen 
 
Styrelsen föreslår att motionen tillstyrks av årsmötet. 
 
Styrelsen vill påpeka att bytet av hemsida under 2020 väsentligt förändrat och förenklat möjligheten att bli 
medlem. 


