
O Riksforbundet. 
Hjtirtlung

Vad ingir i fiireningens avgift till fiirbundet?
pOneUNlOeT OCH fORerulruCEN Riksforbundet Hjiirtlung bestir av riksforbund, liinsforeningar,
lokalforeningar och medlemsorganisationer (riksforeningar). Man viiljer om man vill vara medlem
lokalt i en HjdrtLungforening pi orten, riksforening eller direkt i riksforbundet.

Hiir fiiljer nigra av de viktigaste
gemensamma verktyg och fdrminer som
fiirbu ndsavgiften fi nansierar:

1. Medlems- och f6reningsregister
Hjiirtlung har ett gemensamt medlemsregister fiir
alla f6reningar. Alla fiSreningar ska anvdnda registret
och alla medlemmar miste finnas inskrivna fiir att
de ska r[knas som medlemmar och fh medlems-
tidningen.

Adressregister uppdateras liipande mot folkbok-
fiiringen. Registret hr webbaserat, vilket innebhr
att anvdndaren kommer 6t registret var helst den
befinner sig. Fiirbundet ger utbildning och support
till anvdndare i medlemsregistret.

2. Central inkassering av medlemsavgift
Samtliga frireningar bijr anvlnda den centrala
inkasseringen av medlemsavgift erna.

Fiirbundet skickar ut faktura och upp tiil we
piminnelser om medlemsavgiften. Ftireningarna
kan skicka med egna bilagor/information med
fakturautskicken.

Fdrbundet finansierar utskick av fakturor samt
support av registret.

3. Bokfiiringsprogram
Frirbundet erbjuder ett bokfiiringsprogram online
som 6r uWecklat f6r att passa lokalf6reningens
verksamhet. Det [r en trygghet f6r lokalfiireningen
att anvdnda sig av ett gemensamt boK<iringspro-
gram. All data sparas och uppdateras kontinuerligt.
Fdrbundet finansierar licenser och avtal.

4. Fcireningens egen e-post
Alla fdreningar har en tilldelad e-postadress, sfr

kallad info-adress. Det 6r fiireningens styrelse som
beslutar om vilka som ska ha tillging till adressen.

Alla i styrelsen har tillging till samma e-postadress
och man kan logga in frfln vilken dator som helst.
Det [r till info-adressen fiirbundet skickar aII
information. Inloggningsuppgifter och utbildning
tillhandahills av riksfiirbundet.

Medlemsavgiften bestir av tvi delar varav en del
gir till fiireningen och en del g&r till fdrbundet.
Medlemsavgiften varierar mellan fdreningarna
d& fiireningarnas egna &rsmdte beslutar om den.
Fiireningarnas avgift till fdrbundet faststllls
av kongressen och dr idag (zotil 8o kr per
medlem och 4o kr per medlem under r8 &r.

F6r den som inte iinskar bli medlem i en
lokalfiirening erbjuds ett direktmedlemskap
i fiirbundet. Fiirbundsstyrelsen faststiller
irsavgiften fiir direktmedlemskap, idag
(zor7) 27lkr.

Vad ingir ifiireningarnas avgift
tillftirbundet? ,

Medlemsavgifterna anvinds p6 olika sZitt fiir
attbekosta verksamhet och service gentemot
medlemmar och fiireningar.

. Stddsystem fiir hela organisationen -
medlemsregister, central inkassering av
medlemsavgiften, hemsidor, bokfiirings-
program och fiirsdkringar

. Medlemstidningen Status

. Konferenser, kurser och utbildningar fdr
organisationen

. Informationsmaterial och diagnosfoldrar fiir
organisation och v&rden

. Organisations- och verksamhetsst6d

. Rapporter, undersiikningar och utredningar

. Opinionsbildning, marknadsf<iring och
kampanjer

. Personal - och lokaler f6r fdrbundskansliet

. Arvoden till f6rbundets fiirtroendevalda

. Uwecklings- och resebidrag samt jubileums-
bidrag fiir fiireningar

. Nystartsbidrag fdr nya fdreningar

. Internationellt samarbete

. Medlemskap i organisationer t.ex. ABF,
Handikappfdrbunden m. fl .



5. Hjiirtlung hemsida samt
f6reningens hemsida
F6rbundet har en gemensam webbplats och strdvar
efter att alla fiireningar ansluter sig och skapar en
egen hemsida i plattformen, detta iir kostnadsfritt.
Det giir att man liitt kiinner igen Hjlrtl,ung var man
iin befinner sig.

Fdreningens hemsida uppdateras automatislit med
nyheter friri fiirbundet. Fiireningen liigger sjllva ut
sina kommande aktiviteter och kan ni ut odh sprida
information till sina medlemmar pi ett enkelt sltt.
F6rbundet finansierar hela webbplatdormen samt
tillhandahiller support och utbildning till webb-
ansvariga i fiireningarna.

6. Information och digitala nyhetsbrev
F6rbundet skickar med jiimna mellanrum ut olika
nyhetsbrev, allmin information och undersiikningar
till de e-postmottagare som finns registrerade i med-
lems- och fdreningsregistret. Fdrbundsinfo innehiller
senaste nytt som beriir fiireningarna, det skickas ut
digitalt till info-adresserna och finns pi hemsidan.

Information och infobrevtill EVO, SO och HLR
skickas ut digitalt direkt till beriirda fdreningsaktiva.

7. Fdreningsstiidsidorna - en guldgruva fdr
f6reningar och f6rtroendevalda
Pi hemsidan Hj?irtlung finns en siirskild sida som
heter Fiireningsstiid. Hiir kan ftirtroendevalda och
ftireningsaktiva hitta inspiration och information
och stiid i sitt uppdrag. Sidan rir iippen fiir att 6ka
tilgiingligheten fiir alla.

Fdljande stdd firurs pA denna sida:
. Fiirbundsinfo
. Fiireningens roller
. FS-protokoll (liisenord kriivs)
. Vlgledning i styrelsearbetet
. Konferenseroch utbildningar
. Medlemsvdrvning
. Kongressinformation
. Tips och rid f<ir kampanjer
. Stadgarochpolicyer
. Ftirslkringsinformation

8. Konferenser, kurser och utbildningar
f6r fiirtroendevalda
Riksfiirbundet ordnar irligen mlngder med konferen-
ser, kurser och utbildningar fiir vira f6rhoendevalda
ftir att de ska kunna stiid och stiirka sin roll.

Exempel hr: liinsordfiirande konferens, kurs ftir nya
lokalordfiiranden, kurs fdr valberedning, utbildning
fiir liins-EVO och liins-SO, HlR-huvudinstruktiirer
och HlR-instruktiirer, medlemsregister-ansvariga och
webbansvariga.

g.Webbutik med profil- och
presentprod u kter och trycksa ker
Fiirbundet har en webbutik med ett stort sortiment.
Hiir finns mycket informations- och stddmaterial som
lr kostnadsfritt eller kraftigt subventionerat ftir vflra
ftireningar. Aven diagnosfoldrar, trrygglretssmycken
och profilprodukter finns att tillgi.

Portokostnad och serviceavgift tillkommer fiir att
tiicka en del av det f6rbundet finansierar s6som
distribution, falturering och lagerhillning.

Ftireningar som iinskar ta fram profilmaterial med
egen fiireningslogga sh som; rollup, t-shirts, pennor,
muggar mm har mdjlighet att viinda sig till en
webbutik hos extern leverant6r som fiirbundet har
avtal med.

1 0. Studiematerial och motionsprogram
Fiirbundet arbetar kontinuerligt fram nytt studie-
material och anpassade motionsprogram fiir vira
fdreningar.

En del program kan bestiillas till subventionerat
pris hos leverant<ir fiirbundet har ett avtal med.
Fiirbundet finansierar framtagandet av program och
musik (Stim) samt utbildar och hiller kurser f6r vira
motionsledare.

Genom samarbete med ABF kan fiireningar hilla
studiecirHar fdr sina medlemmar och fiireningsaktiva.
Fiirbundet utbildar och hiller kurser fiir vf;r studie-
organisattirer, si kallade SO.

1 1. Fiirsiikringar
Samlingsfiirs?ikringen hr en kollektiv olycksfalls-
fiirshkring som giiller vid miiten, aktiviteter, resor
med mera som dr anordnade av nigon fiirening,
ldn eller f6rbundet centralt. Fulhtendiga villkor
l6ses pi hemsidan.

1 2. Medlemstidningen Status
Alla medlemmar frr 6 mmrmer per 6r av den
mycket populdra tidningen Status. Diir kan man
bland annat liisa om vir opinionsbildning, vira
diagnoser, reportage och tips om livsstil, mat och
hdlsa. Dessutom fir man information om vad som
iir pi ging i Hj?irtlung och vira fiireningar.


