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Hej föreningar och distrikt 
 
 

Mycket viktig information 

Fibromyalgiförbundet har blivit kontaktad av Socialstyrelsen då någon har ringt dem angående att 
Fibromyalgiförbundet fuskar med antalet medlemmar vid årsskiftet. 
Så här stod det i mailet som kom. 
 
”Då Socialstyrelsen fått kännedom om att en lokalförening hos Fibromyalgiförbundet har 
synpunkter på hur medlemsantalet fastställs centralt hos er i förbundet, ber vi er att beskriva hur 
ni beräknar antalet medlemmar. Antal betalande medlemmar ligger till grund för er ansökan och 
för Socialstyrelsens bedömning inför beslut om statsbidrag. 
 
En lokalförening har uppgivit att de har ”x antal medlemmar” den 31 december 2019 men får 
betala för ”y antal medlemmar” till Fibromyalgiförbundet, d.v.s. en högre kostnad än för det 
faktiska medlemsantalet.” 
 
Vi har under hela förra året bett föreningarna att hålla koll på sina medlemsregister att ta bort de 
som inte har betalat. Under hösten bad vi extra att föreningarna skulle rensa i registret och ta bort de 
som inte har betalat, då vi tar statistik till Socialstyrelsen den 30 december (ingen jobbar den 31 
december). Detta anser vi vara MYCKET viktigt så att vi får rätta siffror som ska ligga till grund för den 
ansökan som vi gör i september 2020 angående statsbidrag för 2021.                                                       
Ni är en MYCKET viktig del i detta så länge inte förbundet tar in medlemsavgiften, då vi INTE har rätt 
till och därmed INTE kan komma in i respektive förenings bankkonto och se vilka som har betalat 
eller ej.  
 
Vi har fått påpekande och även bestridande från några föreningar som anser att de fått betala för fler 
medlemmar än vad de anser sig ha. Dessa påpekande har i kronor sett, varit från 3 medlemmar, 
alltså 150 kronor, till 11 medlemmar a 550 kronor, medlemmar som vi har bett föreningarna att ta 
bort från medlemsregistret. 
 
Vi har full koll på det medlemsregister som finns centralt hos oss, vi har därför sett att det efter nyår 
har registrerats medlemmar som anmält sig till föreningar redan så tidigt som i augusti, september, 
oktober och även i november. Detta har vi ifrågasatt, varför de legat kvar i registret så länge utan att 
de tagits bort efter all påpekan som vi gjort under hösten. 
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Vi tar det en gång till hur ni ska hantera medlemsregistret. 
Medlem anmäler sig på hemsidan, ni får ett mail om att ni har fått en ny medlem. Hälsar denna 
välkommen till er förening. Den nya medlemmen får samtidigt ett mail till sig där det står välkommen 
till ……….. Fibromyalgiförening, där står instruktioner om hur de ska gå tillväga för att betala avgiften 
till föreningen. Det står de bank och eventuella swishnummer de ska betala till, samt den avgiften 
som den föreningen har, det står också att de ska betala inom två veckor. Har inte medlemmen 
betalat inom två veckor ska ni skicka påminnelse, kommer det ingen betalning efter det ska personen 
tas bort från medlemsregistret.                                                                                                                        
När medlem har betalat ska ni skicka de inloggningsuppgifter till inloggningen på hemsidan som ni 
fått i det mail som upplyste om att ni har fått en ny medlem.  
 
Vi vill här påpeka att Fibromyalgiförbundet alltid har varit väldigt noga med att allt ska vara rätt och 
har aldrig fuskat med några siffror då konsekvenserna har kunnat bli större än det hade smakat. Även 
gentemot våra revisorer som ska intyga att vi uppger rätt antal medlemmar skulle det vara mycket 
oansvarigt av oss. 
 
Detta kan få förödande konsekvenser för Fibromyalgiförbundet och även för föreningar och våra 
medlemmar. 
 
Vi önskar alla en fin dag och en fin helg som snart är på ingående. 
Förbundsstyrelsen samt medarbetare 
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