Mo on om utveckling av
medlemsrekrytering
Föreningen LASS har stora möjligheter a utöka antal medlemmar
Föreningen LASS behöver ﬂera medlemmar. Bedömningen görs u från a orten Linköpings storlek
och a simningen är på uppgång, ﬂer och ﬂer är intresserad av simning, både barn, ungdomar och
vuxna. Det ﬁnns alltså en llväxtpoten al. Idag har kommunen cirka 160 000 invånare (siﬀra hämtad
från linkoping.se) och föreningen har e medlemsantal på 3000. Se u från det perspek vet ﬁnns
det också skäl a anta a det ﬁnns möjligheter för föreningen a 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). Y erligare
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 vik gt med många medlemmar?
Föreningens verksamhet utvecklas och främjas posi vt av många medlemmar. Många medlemmar
bidrar med olika kunskap, perspek v och intresse. Många medlemmar leder också ll a föreningen
skapar förutsä ningar för a växa och utöka intresset för simidro . Genom ak va medlemmar
kommer föreningen a kunna rekrytera ﬂer ledare, funk onärer och annat stödjande i verksamheten.
Det gynnar även den enskilde individen a vara en del av e sammanhang och kan på det sä et
utvecklas, öka sin kunskap och få kontakter med andra individer med samma eller liknande intressen.
Föreningens status och makt i rela on ll andra föreningar, företag och kommun gynnas av a
föreningen har många medlemmar. Varje medlemskap bidrar också med intäkter samt ökar
möjligheten a medlemmar stannar i föreningen och utökar si engagemang.

Utöka intresset för a vara medlem
Föreningen arrangerar e ﬂertal tävlingar och under icke pandemi förekommer olika sociala
ak viteter. För a kunna påverka och bidra som enskild medlem är det av vikt a det är lä a bli
medlem. Medlemmens rä gheter är a ha rösträ på årsmöte och skyldigheter som följer är a ta
del av föreningens informa on och under verksamhetsåret bidra med sin d, si perspek v och
kunnande. Vid årsmötet kan medlemmarna ta del av föreningens verksamhetsår och kommande
planering. Vid olika ak viteter ﬁnns det möjlighet för individer a lära sig mer om simning och
simidro och på det sä et bidrar föreningen ll a simidro en utvecklas och växer.
På vissa föreningars hemsidor ﬁnns ex en kontaktruta där det är enkelt a fylla i ansökan om
medlemskap. Den ordning som just nu råder i LASS är a när du anmäler dig och blir antagen ll en
ak vitet så blir du också medlem. Om man inte deltar i en ak vitet så måste kontakt ska tas med
kansliet så a en medlemsansökan ska göras genom formuläret på vår nya hemsida.

Förslag a föreningen underlä ar för föräldrar, släk ngar eller andra som vill vara medlem men som
inte deltar i ak vitet lä kan bli medlem. Det skulle kunna ske genom e utskick ll samtliga familjer
inför ny verksamhetsår, a informa on läggs på hemsidan, a familjemedlemskap återinförs eller
liknande. E lä sä a ta de som redan ﬁnns i föreningens verksamhet är a samtliga föräldrar ll
barn under 15 år erbjuds medlemskap baserat på barnets medlemskap och övriga med barn över 15
år erbjuds familjemedlemskap eller e riktat utskick görs.
Förslag a årsmötet beslutar a :
-

Styrelsen ska utveckla medlemsrekryteringen under innevarande verksamhetsår med
målsä ningen a det ska bli lä are a bli medlem och ﬂer familjer blir ak va medlemmar,
dvs inte bara den ”ak ve” som deltar i ak vitet.
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