Til grunnorganisasjonene i Norsk Botanisk Forening.
Vedr. vurdering av ny medlemsdatabase og forenkling av kontingentstrukturen til
grunnorganisasjonene i NBF.
Jeg henviser til brev om kontingentstrukturen til grunnorganisasjonene i Norsk Botanisk Forening,
sendt 11. januar i fjor.
Styret ser at det kan være en fordel for organisasjonen vår å ha en ny internettbasert medlemsdatabase,
hvor medlemmene selv kan vedlikeholde sine egen informasjon, grunnorganisasjonene kan ha sine
medlemsdata tilgjengelig, epost kan sendes direkte fra en database som alltid er oppdatert m.m. Dette
ønsker vi å ta opp som et punkt for diskusjon på landsmøtet. Slike databaser koster naturligvis en del
penger, men vi kan redusere kostnadene noe ved å ha en enklere kontingentstruktur.
Det hadde vært fint om grunnorganisasjonene på sine styremøter/årsmøter kan vurdere en
forenkling/ensretting av kontingenter. Dagens kontingenter omfatter følgende typer av medlemskap:

I tillegg har Rogaland et Støtte- og ungdomsmedlemskap på kr 50, for å få flere yngre medlemmer.
Norsk Botanisk Forening hadde i fjor 49 forskjellige medlemskategorier, som nye medlemmer må
velge mellom når de skal melde seg inn i foreningen, etter forespørsel i fjor ble dette forenklet noe. Emedlemskap har Telemark Botaniske Forening vedtatt slettet på sist årsmøte. Vi presiserer at det er
grunnorganisasjonene som bestemmer kontingenten på årsmøtet, så ny kontingent må foreslås og
vedtas på årsmøtet.
Det viktigste vi kan oppnå ved å forenkle innmeldingsprosedyren, er at vi gjør det enklere for folk å
bli medlem hos oss, bl.a. med SMS og Vipps. Vi kan utvikle felles vervemateriell og forenkle
innmeldingsskjema på nettsiden.
Styret i NBF har diskutert følgende forslag til forenkling, der hovedtanken er at ingen av
grunnorganisasjonene skal gå ned i kontingent, og at eventuelle endringer skal skje over en lengre
periode. Vårt forslag er:
A-medlemskap: 2 alternativ: 400 kr eller 450 kr
B-medlemskap: 200 kr
C-medlemskap: 100 kr eller 150 kr
D-medlemskap: 100 kr
S-medlem (Studentmedlemsskap) skal være 200 kr.
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