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ÄR VI EN IDEELL FÖRENING?
Det är faktiskt mycket tveksamt om vi kan bevisa att vi är det. Varför denna fråga?
Jo, när förra numret av vår medlemstidning skulle skickas ut och jag i vanlig ordning
skulle leta mig fram till vilket, för tillfället kvarvarande postombud, som fortfarande
sålde frimärken avsedda för föreningsbrev, så blev jag för första gången på alla
dessa trettio år, som vår verksamhet fortgått, ifrågasatt och avkrävdes någon form av
bevis för att vår verksamhet var en ”ideell förening”! Jag blev tagen på sängen kan
man säga och började fundera över hur vi ska kunna bevisa det. Till slut fick jag ändå
köpa frimärksrullarna, men det var med blicken ”det får väl gå för den här gången
då”…
Sedan dess har jag hållit på och bläddrat på Internet för att försöka få en bild av vad
en ”ideell förening” egentligen är. Och det är naturligtvis i vanlig ordning, när man
börjar läsa de sjuttioelva orden långa meningarna på kanslisvenska, inte så där
självklart och enkelt.
Så här kan det låta:
Ideella föreningar kan indelas i tre kategorier:



En förening med ett allmännyttigt ändamål och ideell verksamhet



En förening med allmännyttigt ändamål med ekonomiskt inriktad verksamhet



En förening med syfte att verka för sina medlemmars ekonomiska intressen men genom
ideell verksamhet

Eftersom vi inte alls syftar till att ha någon ekonomiskt inriktad verksamhet (det enda
som har med pengar att göra i vår verksamhet är kostnaderna för att producera och
distribuera vår medlemstidning), eller att vara till för att främja medlemmarnas
ekonomiska intressen, så förefaller ju det första alternativet ganska klart - eller hur?
Men då tar vi nästa steg. Vad menas med ”allmännyttigt ändamål” och vad menas
egentligen med ”ideell verksamhet”. Ja, det är då man får försöka gräva ner sig i
kanslisvenskan. Och där kan det då låta så här:
”Vad som enligt utbredd uppfattning anses som allmännyttigt ska vara vägledande.
Bedömningen ska vara mycket generös. Exempel på allmännyttiga ändamål är stärkandet av
rikets försvar, främjandet av vetenskaplig forskning och främjandet av vård och uppfostran av
barn.”

Här platsar vi ju knappast! Alltså tycks vi inte vara någon ”allmännyttig ideell
förening”. Men på ett annat ställe kan man läsa:

”Syftet med en ideell förening är att samla ett antal människor med ett gemensamt intresse i
en organiserad form. Av ordet ideell kan man tro att verksamheten måste bedrivas ideellt i
ordets betydelse av idealistisk, dvs. med ett högtstående syfte. Så är det dock inte. En ideell

förening kan ha som syfte att samla t ex alla frimärksintresserade personer för att utöva sin
hobby gemensamt. Likaså kan man bedriva verksamhet som är mer eller mindre kommersiell.
Även en ideell förening kan ha avlönad personal för att kunna förverkliga sitt syfte. I en ideell
förening är det inte ovanligt med ett samspel mellan ideellt arbete och avlönat arbete. En viss
sorts ideella föreningar, allmännyttiga ideella föreningar, har alltid ett högtstående syfte och
är därför skattemässigt gynnade, t ex Röda Korset. De är så kallat begränsat skattskyldiga,
vilket i de flesta fall innebär att de inte betalar skatt alls.”

Här hittar man alltså en specifikation på vad en ”allmännyttig ideell förening” är. Man
ska då ha ”ett högtstående syfte”!!! Ja, jag säger då det… Men om man nu inte har
ett ”högstående syfte”, men ändå samlar en grupp människor kring ett gemensamt
intresse (vilket jag tycker passar in på oss), vad är man då? Är man då fortfarande en
ideell förening, men med skillnaden att man inte åtnjuter något ”skattemässigt
gynnande”??
Längre än så kommer jag inte. Men överallt kan jag konstatera att texterna sedan
rullar vidare med mer eller mindre detaljerade regler om hur man måste vara
organiserad. Allt ifrån hur stadgar ska vara utformade till detaljerade medlemsregler,
inrättande av styrelse, upprättande av bokföring, tillsättande av revisor m.m. Alltså
allt det där som det nu känns så himla skönt att vi slipper. D.v.s. organisera och
genomföra regelbundna föreningsmöten med upprättande av protokoll o.s.v. Hur
många från Östersund, Oslo eller ens Stockholm skulle sätta sig och åka till
Helsingborg för att delta i ett halvtimmeslångt formellt möte så fort något behöver
beslutas? Och att ha en styrelse med enbart medlemmar från Helsingborg verkar ju
inte heller så demokratiskt.
Nej, vi ska fortsätta som vi hittills har haft det! Om nu Posten inte längre vill acceptera
det, så får vi ta ställning till det då.
Men, säger vän av ordning nu, vad är det som då blir konsekvensen? Jo,
konsekvensen blir, att om vi inte längre kan nyttja portoreglerna för ”Föreningsbrev”,
så kommer kostnaden för distributionen av tidningen att öka med ungefär 5000
kronor per år! (Från 5 till 12 kronor per brev). Det är alltså nästan en 20%-ig
kostnadsökning i ett slag! Det klarar vi inte utan att tappa ytterligare medlemmar. Så
det är alltså inte genomförbart. Den enda möjligheten jag ser då är att helt slopa
tidningsupplägget och övergå till elektronisk distribution. Något som jag i och för sig
har haft i tankarna sedan långt tillbaka. Problemet med det är att ungefär 25 till 30 %
av våra nuvarande medlemmar inte verkar ha datorer, eller i varje fall inte har någon
E-postadress. Så vad göra?...
Hör gärna av er med synpunkter och idéer. Kanske är det här mest för att jag ville
skriva av mig. Men jag tycker det här är jobbigt. Och jag vet inte riktigt vad jag ska
göra, om det nu blir så att jag möts av samma besked även nästa gång jag ska köpa
frimärken. Jag menar inte att klaga på den posttjänsteman jag mötte senast. Hon gör
ju naturligtvis bara sitt jobb. Vad jag är irriterad på är att allt ska vara så j-a
byråkratiskt, vilket i just det här fallet dessutom bara innebär högre kostnader och
mera besvär. Med en nödvändig administration som inte har ett dugg att göra med
vårt intresse.
Mera information med tydligare anknytning till vårt intresseområde kommer senare,
men nu kände jag att jag behöver få upp det här på bordet.
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