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Motioner till OISF årsmöte 2020.
1. Positiv utveckling under senare år.
Under de senaste tio åren har OISF genomgått en positiv utveckling. Resultatet har förbättrats och
rekryteringen har ökat starkt. Subventionerad och uppskattad kamratlig samvaro har tillkommit.
Utdelade bistånd har ökat. Men bra kan bli bättre.
2. Kallelser och information via mail
Trycksaker och postbefordran kostade under 2018 cirka 138 tkr. Likväl nådde inte kallelse till
årsmötet medlemmarna i tid. Några medlemmar nåddes av kallelsen efter det att årsmötet hade
genomförts. Flertalet medlemmar har ett mycket svagt intresse för att få en mängd information sig
tillsänd. Bara två personer efterfrågade ”Verksamhetsberättelse och årsredovisning” inför årsmöte
2019!
År 2019 har 98% av svenskar tillgång till internet i hemmet. OISF medlemmar som främst är
välutbildade män, har än högre tillgång. Därtill har allmänna bibliotek som regel tillgång till internet
och www.oisf.se Ref: www.internetstiftelsen.se
Förslag:
Kallelser och annan information utsänds via www.oisf.se. och via mail till medlem som har anmält
mailadress. Även Officersförbundets tidning utnyttjas. OISF årsredovisning, verksamhetsberättelse
med mera publiceras på www.oisf.se (Förslaget kräver stadgeändring.)
3. Anpassa revisionen till att alla pengar hanteras av Kammarkollegiet.
Revisionsarvodet är budgeterat till 55 tkr. Revisorn uttryckte på senaste årsmötet att det är ett föga
betungande arbete. Det är naturligt eftersom alla in- och utbetalningar samt kapitalförvaltningen
hanteras av Kammarkollegiet som har egna revisorer från Riksrevisionsverket. Styrelsen hanterar
inga kontanter. OISF är en ideell förening, inte en stiftelse. OISF stadgar kräver inte att dess revisorer
måste vara auktoriserade eller godkända.
Går bidragen till därtill behövande och berättigade? Det är en uppgift som är lämpad för en
lekmannarevisor.
Förslag:
Utred revisionens inriktning och genomförande med syfte att effektivisera revisionen och minska
revisionskostnader.
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Uppmuntra till donationer

OISFs fonder har byggts upp genom medlemmars frikostiga donationer. Under senare år har få
donationer mottagits. Genom att uppmuntra till donationer kan nya tillkomma. Äldre, ensamstående
och barnlösa medlemmar bör kontaktas. De kan tycka att OISF är ett bättre alternativ än Allmänna
arvsfonden. Donationer kan eventuellt riktas mot stipendier eller mot visst regemente och liknande
ändamål. Donatorer, gamla och nya, bör uppmärksammas på årsmöten och på OISF webbplats.
5. Dokument till ”Vita arkivet”

Varje medlem bör genom OISF förses med dokument avsett för det egna ”Vita arkivet” och för
närstående. Syftet med dokumentet är att informera efterlevande eller den som uppger dödsboet att
den avlidne är medlem i OISF och därmed berättigad till begravningsbidrag. Kontaktuppgifter och
anvisningar kompletterar.
6. Använd Statens personadressregister (www.statenspersonadressregister.se)
Med utnyttjande av SPAR kan OISF få uppgifter om dödsfall och adressförändringar. Fler än trettio
avlidna medlemmar har under senare år gått miste om begravningsbidrag därför att dödsfall inte
blivit kända för OISF. Med SPAR undviks att fler blir bortglömda. Kostnad per körning är cirka 300
kronor. Körning bör göras månadsvis. Regementskamrater och kurskamrater kan aviseras med mail
och i www.oisf.se Dessa kan hedra den avlidne genom kondoleanser via OISF.

