
Motion om medlemsavgifter och betalning  
 

Vilken årsinkomst måste man ha för att få vara medlem i Malmö FF? Det är en fråga som jag 

vill ta upp på årsmötet.  

 

Frågan är kanske lite tillspetsad men tyvärr högst aktuell och jag vill därför lyfta frågan här 

till årsmötet för att få slut på den kränkande behandlingen som alla medlemmar utsätts för i 

samband med betalning av medlemsavgiften. Varför tas det kreditupplysning på alla 

medlemmar som inte kan eller vill betala med kort?  

 

Det handlar ju inte om något kreditköp, typ varor i shopen. Det handlar om en medlemsavgift 

som ju dessutom är en förskottsbetalning, dvs jag blir medlem först om/när min betalning 

registrerats. Om jag inte betalar så blir jag inte medlem och det finns ingen kreditrisk. Om jag 

väljer att betala via faktura så kommer Billmate att göra en kreditupplysning via Creditsafe 

och det tillkommer en ”administrativ avgift” på ytterligare 29 kr utöver medlemsavgiften. 

Varför kreditupplysning överhuvudtaget?  

 

Jag är med i många olika föreningar, ideella organisationer och andra sammanslutningar. I 

alla dessa gäller frivilligt medlemskap utan bindningstid eller uppsägningstid. Normalt görs 

då ett utskick en gång om året, via brev eller mejl, med aktuella uppgifter för betalning av 

medlemsavgiften oftast då via Bankgiro/plusgiro. Då kan man enkelt betala medlemsavgiften 

tillsammans med övriga räkningar. Varför krånglar Malmö FF till det? Och framförallt varför 

kreditupplysning överhuvudtaget? Vilken information är Billmate ute efter? Även om jag 

saknar både jobb och inkomster så är det mitt val om jag vill betala 400 kr för att vara 

medlem.   

 

Om Malmö FF har 10 000 medlemmar och alla väljer att betala via faktura så blir det 290 000 

kr i s k administrationsavgift som medlemmarna får betala. Dessutom är det naturligtvis 

kränkande i sig att kreditupplysning görs på alla medlemmarna. Att inga ärenden kan gå 

vidare till inkasso eftersom det inte finns något avtal om något och det inte levererats något, är 

ytterligare en bekräftelse på det att kreditupplysningar är meningslösa från början. Är det 

tänkt som dold provision till Billmate? Hur mycket betalar föreningen utöver detta för alla 

kreditupplysningar?  

 

Stoppa omedelbart ofoget med att rutinmässigt ta kreditupplysningar på medlemmarna. Inför  

Bankgiro/Plusgiro som alternativ för betalning och ange detta i mejlutskicket som gäller 

förnyelse av medlemskapet i början av året. Är det problem med Billmate, SportAdmin eller 

Creditsafe så byt leverantör för dessa tjänster.  

 

Stoppa omedelbart ofoget med att rutinmässigt ta kreditupplysningar! 

 

Det är kränkande att föreningen även i år, trots att jag lyfte frågan förra året, fortfarande inte 

åtgärdat detta och kör på med samma rutiner. Om det inte går att lösa på annat sätt så vill jag 

att föreningen byter samarbetspartner snarast möjligt.  

 

Yrkande 

 

Jag vill att stämman bekräftar att årsavgiften är 400 kr (medlem vuxen) och att inga 

”administrativa avgifter”, kostnader för kreditupplysning eller annat påförs oavsett hur man 

väljer att betala. Om Billmate vill ta ut avgifter så måste detta inkluderas i den fastställda 



medlemsavgiften 400 kr för vuxen, och motsvarande för andra medlemskategorier. Om någon 

redan betalat in medlemsavgiften + 29 kr så skall det beloppet krediteras/återbetalas på 

lämpligt sätt.  

  

Jag vill samtidigt att man garanterar att ingen kreditupplysning görs på föreningens 

medlemmar i samband med betalning av medlemsavgiften. 

  

Jag vill också att man gör ett extra utskick omedelbart till alla medlemmar där ovanstående 

tydligt framgår, lämpligen med en ursäkt att det blivit fel i utskicket 2021-12-08. Samtidigt 

ska man då också ange konto/konton där medlemsavgiften kan betalas in direkt och utan 

faktura och hur detta kan göras. 

 

 

Lars Åkesson 

Medlem 30815 

 

 

  

 

 


