
42. Inga retroaktiva inträden
Motionär: Ann-Marie Lind, Linköpings stiftsavdelning, 

Under våren 2015 påkallade en person vår uppmärksamhet på att hen hade problem på jobbet. Hen var då 
inte medlem.. Hen fick vid samtalet en tydlig signal om att vi inte åtar oss ärenden som ligger före inträdesda-
tum. Det beskedet låg helt i linje med vad vi har lärt på alla Vision-kurser. Några dagar senare ringer perso-
nen, och har då gått med i förbundet och har då fått lova att välja inträdesdatum. Naturligtvis valde hen ett 
datum som låg ca 1 månad före det som inträffat på jobbet och hens ärende blev vårt. Med detta följde att
 

 det blev en upprördhet hos medlemmar och andra att vi åtog oss att driva ärendet  trots att personen  
 inte varit medlem under tiden för att konfikten blossat upp. 

 vi hade inte kunnat skapa någon relation med vare sig hen eller arbetsgivaren (i fallet) och hade inte 
 några förhandsbesked från arbetsgivaren att förhålla oss till

 att det kunde blivit ett ärende där personen inte känt sig OK företrädd och gått vidare med det  för 
 att vi inte hade kunnat följa preskriptionsreglerna  

 det kändes trist att vi inte riktigt visste vad som gällde med de här olika beskeden inom förbundet 
 och det vi tidigare trodde var sann och saklig information

 och hen hade inte betalat ett öre i medlemsavgift och kom aldrig att göra det

Kort sagt: detta var inte bra och inte medlemsrekryterande   

Med hänvisning till ovanstående föreslår undertecknade

Att medlemsinträde gäller från den dag ansökan om medlemskap godkänts.

Att registrering för medlemsavgiften regleras den 1:e nästföljande månad ( ex 17 april blir 1 maj) 

Att om vi ska behandla ett ärende som inträffat före medlemsskapets inträdande   -  ska vara tydliga med vad 
som gäller på alla nivåer och vi måste veta vem som ska ha sista ordet – vem ger ”arbetsordern” 

Avdelningens yttrande kring motionen: 
Linköpings stiftsavdelning ställer sig bakom motionen 
 

Förbundsstyrelsens yttrande över motionen ”Inga retroaktiva inträden”

En medlem har inte rätt att bli företrädd av Vision innan hen ansökt om medlemskap (dvs inte innan hen har 
registerat sig), även om medlemmen begär inträdesdatum innan registeringsdatum.  

Exempel: En medlem registerar sig som medlem 17 april, men väljer 1 april som inträdesdatum. Något 
uppstod på arbetsplatsen 10 april och då har medlemmen alltså ingen rätt att få hjälp då det inträffat innan 
registreringsdatum. 

Detta framgår i Visions stadgar (§ 4 mom 8):  
”Medlem kan inte kräva att förbundet ska ingripa i händelser eller tvister, som inträffat innan anmälan om 
medlemskap lämnats till förbundet.”

Att medlemmen kan gå med från och med den första i innevarande månad är ett viktigt argument vad gäller 
rekrytering. Medlemmen kan då exempelvis tillgodogöra sig den månaden för inkomstförsäkringen. Det krävs 
minst 12 månaders medlemskap i Vision samt medlemskap i en a-kassa för att kunna få ta del av inkomstför-
säkringen. 



Att kunna gå med från den första i innevarande månad är också viktigt vid övergång från annat förbund, så 
att det inte blir ett glapp mellan medlemskapen. Det är relativt vanligt att den som gått ur sitt gamla förbund 
exempelvis 31 mars, hör av sig några dagar in i april. Då vill vi kunna se till att det inte blir något problem med 
exempelvis försäkringarna. 

Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsmötet att besluta:

Att avslå motionen

 




