VILLKOR FÖR MEDLEMSREGISTRERINGSFORMULÄRET.

Utformning av registerkortet
Registerkortet är uppdelat i två separata delar, den övre delen omfattar
medlemskap i föreningen medan den nedre delen är till för registrering av
medgivande för samfundsavgift. För medlemskap i förening krävs att den
övre delen (Registerkort för medlemmar) är ifyllt. Undre delen
(Medgivande) ger Er förening rätt att ta del utav Er medlemsavgiften via
skattesedeln. Man kan vara medlem utan ett medgivande för
medlemsavgiften, men ett medgivande kräver också ett medlemskap i
föreningen. All medlemskap är alltid frivilligt, men föreningar som har få
medlemmar kommer att få betydligt lägre bidrag från staten och kommer få
svårt att överleva. För att Er förening ska växa sig starkt behövs ett stort
medlemsregister, därför är vi tacksamma om alla fyller i registerkorten.

REGISTERKORT FÖR MEDLEMMAR
Allmänt
Alla trossamfund i Sverige har en skyldighet att ha ett godtyckligt
medlemsregister, enligt krav från SST (nämnden för Statligt Stöd till
Trossamfund). Hur ett sådant register ska se ut är fastställt av SST och
registerkorten utformade av SMF är godkända för detta ändamål. Registren
ska vara aktuella och levande, alltså uppdateras regelbundet. Antalet
medlemmar ligger sedan till grund för bidrag från staten och möjlighet till
annan ersättning. Ju fler medlemmar Er förening har desto starkare och mer
överlevnadskraftig blir Ni. Därför behöver Er förening revidera och
uppdatera Ert befintliga register.
Hur registerkortet ska ifyllas
Övre delen av blanketten "REGISTERKORT FÖR MEDLEMMAR" är till
för att anmäla medlemskap i Er lokala förening. Den är utformad enligt
rådande villkor från SST. För att medlemskapet ska bli godkänt krävs att
samtliga fält är tydligt ifyllda. Ofullständiga registerkort kommer inte att
godkännas. För varje hushåll räcker det med ett registerkort. Hemadress,
postnummer, postort och hemtelefon ska anges för hushållet. Därefter ska
huvudmedlemmen skriva in sina uppgifter på första raden. Övriga
familjemedlemmar, inklusive barnen, använder återstående rader. För- och
efternamn, personnummer och namnteckning är ett krav, saknas dessa
uppgifter kommer registerkortet automatiskt att underkännas. För barn under
12 år behövs ingen underskrift. Mobiltelefon och e-post är viktiga för att Er
föreningen ska lättare kunna nå ut till er på ett effektivt sätt med information
som rör föreningens verksamhet. Var god och fyll in dessa uppgifter för
varje separat familjemedlem.
Hur registerkorten förvaras
SST kan närsomhelst utföra oanmälda stickprovs kontroller, därför behöver
samtliga registerkort att förvaras i Er förenings lokaler.
Vad innebär ett medlemskap
Att vara medlem i en förening betyder först och främst att man godkänner
föreningens stadgar och att man arbetar och bidrar ekonomiskt för
föreningens överlevnad. Medlemskap innebär vidare att man kan få ta del
utav de aktiviteter som föreningen erbjuder och att man har rösträtt på
föreningens årsmöten.

MEDGIVANDE FÖR SAMFUNDSAVGIFT
Allmänt
Fram till 1995 har det varit obligatoriskt för alla medborgare i Sverige att
betala kyrkoskatt oavsett om man varit medlem i Svenska Kyrkan eller inte.
Skatten togs ut varje år och redovisades i deklarationen. Sedan 1995 har
kyrkoskatten tagits bort och istället har den valfria kyrkoavgiften införts.
Med detta har alla trossamfund i Sverige givits möjlighet att själva ansöka
om att få rätt till att ta del av kyrkoavgiften. Trots detta skulle det dröja 16 år,
fram till 2011, innan det första muslimska samfundet fick den rätten. Det
blev BIS (Bosniska Islamiska Samfundet) som banade vägen för detta. Idag
har ytterligare ett annat muslimskt samfund fått denna rätt. Ert förening är
knuten till SMF (Sveriges Muslimska Förbund), som kommer att ansöka om
att få till stånd kyrkoavgift/samfundsavgift via skattesedel. Detta kräver dock
ett stort antal medgivanden från föreningens medlemmar. Alltför få
medlemmar kan riskera att Ni inte blir godkända.
Varför är medgivandet till SMF
SST (nämnden för Statligt Stöd till Trossamfund) har på uppdrag av regering
rätten att dela ut bidrag till olika trossamfund. Eftersom det finns väldigt
många trossamfund, vill SST arbeta mot representanter för olika
trosinriktningar. Vi muslimer har idag sju representanter, sk. förbund, som
för vår talan mot SST och regeringen. Därför måste varje muslimsk förening
vara anknutet till ett förbund. Att inte tillhöra ett förbund betyder bl.a. att
man inte får något statligt bidrag. Er förening är medlem hos SMF och därför
kommer SMF att representera Er förening och ansöka om kyrkoavgift från
Skatteverket. En förening har alltså inte rätten att själv ansöka om detta.
Hur registerkortet ska ifyllas
Undre delen av blanketten "MEDGIVANDE för medlemskap till
Sveriges Muslimska Förbund" är till för att Era medlemmar ska låta sin
kyrkoavgift tillfalla Haninge Islamiska Kulturförening. Varje hushåll kan
med fördel använda sig utav ett registerkort. För att medgivandet ska bli
godkänt krävs att man också är medlem i föreningen. Se villkoren ovan
om vad det innebär att vara medlem, och hur man fyller i den övre delen
av registerkortet. Eftersom övre delen av registerkortet är ifyllt, räcker det
endast med för- och efternamn, personnummer och namnteckning i den
undre delen av registerkortet. Samtliga uppgifter måste vara korrekt och
tydligt ifyllda för att Skatteverket ska godkänna den, de sista 4 numren i
personnumret är ett måste. Varje person i hushållet som är över 16 år och
har en lön och betalar skatt, har rätt att ansöka om medgivande för
kyrkoavgift. Ju fler personer i hushållet som ansöker om medgivande,
desto starkare blir Er förening. Notera att alla personuppgifter är
skyddade enligt lag och endast behörig personal i föreningen har tillgång
till dessa.
Vad är ett medgivande
För att en förening ska överleva är det en självklarhet att medlemmarna
betalar sin medlemsavgift. Utan den kommer föreningens budget inte att
hålla och man kommer inte att kunna upprätthålla godtyckliga lokaler
eller utföra givande aktiviteter och utbildningar. Att ge ett medgivande
innebär i praktiken för varje medlem att föreningens medlemsavgift dras
automatiskt och registreras i deklarationen. På detta sätt behöver man inte
aktivt själv betala in sin medlemsavgift, utan allt sköts via skatten.
Vad innebär ett medgivande ekonomiskt
Varje person i hushållet som har en lön, pension eller annan inkomst har
möjlighet att via skatten betala in sin medlemsavgift direkt till sin
förening via skattesedeln. Föreningen får kyrkoavgiften som bruttolön,
dvs. utan att någon skatt dras. Detta är till stor fördel för föreningen, men
också för medlemmen som kan bidra bättre ekonomiskt och därmed ta del
av en förstärkt förening. SMF har beslutat på årsmötet 2014 att endast ta
0.4% av medlemmens förvärvsinkomst som medlemsavgift. I praktiken
innebär detta att varje medlem med en lägre avgift bidrar med mer pengar
till föreningen. För en medlem med medelinkomst innebär medgivandet
faktiskt ingen större påfrestning på ekonomin.
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