Checklista inför medlemskap i Ekokooperationen för 17!
§ 6. Medlemskap och insats
Medlem i föreningen är den som så önskar och till föreningen betalar insats och fastställd
medlemsavgift. Ansökan om medlemskap sker skriftligen till styrelsen efter det att sökande
har satt sig in i och accepterat förutsättningarna för ett aktivt medlemskap. Medlemskap
beviljas sökanden som kan förväntas stödja och utveckla föreningens verksamhet.

Infomöte, fadder och provbeställning
För att bli medlem behöver du delta i ett infomöte och därefter göra en provbeställning.
Föreningen håller infomöten när det finns utrymme för att ta in nya medlemmar. Om vi
enbart vill ta in ett eller två hushåll tilldelas du istället en fadder direkt, som berättar och
hjälper dig vid provbeställningen.
Efter infomötet ska du ha fått en klar bild av vad medlemskapet kostar och vilka
uppgifter du förväntas utföra. Grunden är att vi f n beställer och hämtar våra varor en
gång/månad samt medansvarar för minst två leveranser/år.
En provbeställning innebär att en får testa hur det går till att handla sin mat (och annat)
på det här sättet. En provbeställning får inte överstiga ca 500 kr.

Ja jag vill bli medlem
När du har beslutat dig för att gå med i E17! – Välkommen! Dags att betala
medlemsavgift och insats.
Medlemsavgift och insats
I varje ekonomisk förening förekommer insats. Vi har valt att ha den så låg som möjligt –
100 kronor. Detta är en engångssumma som inte betalas tillbaka.
Vem ska betala medlemsavgift? Detta är inte en helt enkel fråga hos oss och många olika
förslag har experimenterats med för att alla sorters hushåll, kollektiv och grupper ska
känna sig rättvist behandlade.
Vi har nu infört följande system:
Hushåll/grupp om en vuxen person (18 år): 150 kr/år.
Hushåll/grupp med fler än en vuxen person: första personen 150 kr/år, därefter 50
kr/år för varje vuxen person som tillkommer.
Exempel: X är ett ensamhushåll och betalar alltså 150 kr/år.
Y är ett kollektiv med fem vuxna som alla använder E17!, de betalar 150 + 4x50= 350
kr/år.
Z är en grupp vänner om tre personer varav två har sambos som också äter av maten,
dvs också fem personer = 350 kr/år.

Leveransansvar
Leveransansvar är den största och för många enda arbetsinsatsen i föreningen. Även här
har vi skapat ett system för största möjliga rättvisa:
Grundarbetsinsatsen är att ta leveransansvar 2 ggr/år och detta gäller för alla
hushåll/grupper som handlar upp till 1000 kr/leverans (ett årsgenomsnitt).
Handlar en mellan 1001-2000 kr i genomsnitt tar en leveransansvar 3 ggr/år och de
som handlar över 2001 kr i genomsnitt tar leveransansvar 4 ggr/år.
Leveransdagen behöver en vara tillgänglig hela dagen, så det är något att prata igenom
en strategi för om en är fler i hushållet/gruppen.
Våra verktyg
Du kommer då att få del av våra verktyg. För att vi ska kunna ge dig tillgång till dessa
behöver vi din mailadress. Enklast är att använda en Gmailadress. Din/era
mailadress(-er) behövs för att få tillgång till
● Lathunden – där vi försökt få med all info om hur fr a inköp och leveransansvar
fungerar. Det är verktyget du först ska gå till när det är något du inte förstår och även
när en har varit med länge kan en då och då behöva fräscha upp kunskaperna.
● Beställningsdokumentet – vårt huvudsakliga verktyg. Gör dig bekant med detta, det
är ett annorlunda sätt att handla på, så förförståelsen är ofta inte så stor. Ge det tid, läs
och fråga andra i föreningen (se Info-fliken).
● Googlegruppen – där vi kommunicerar fr a i samband med beställningar och inför
möten.

Nu kör vi!
När du kollar igenom Beställningsdokumentet uppmärksamma särskilt
● Infofliken där ditt och ev andra vuxna hushållsmedlemmars namn nu ska finnas.
Ni har blivit tilldelad en kod i vänsterkolumnen – den är till för att användas när en
betalar. Fyll i era kontaktuppgifter och om ni har nån särskild kunskap/färdighet
som kan användas i föreningen. Kolumnen för betalning medlemsavgift fyller
kassör i när hen sett att betalning kommit in.
● Schemafliken – här ser du när beställningar kommer att ske. Du kommer att hitta
ditt namn i kolumnen Gå bredvid – skriv in detta datum i din kalender. Om du inte
kan detta datum behöver du antingen be annan hushållsmedlem eller kompis eller
byta med någon medlem i föreningen.

