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BAKGRUNN 
 

 

KFUK-KFUM-speiderne bruker medlemssystemet Hypersys. Alle medlemmer har 

tilgang til medlemssystemet, og kan se alle opplysninger som er registrert på seg og 

kan korrigere de fleste opplysninger. Medlemskontingenten sendes ut hvert år i 

februar/mars. 

 

Det er mitt inntrykk at Hypersys som system mere fremmer forbundets behov i dag, 

enn gruppenes behov. Det er ennå for tungvint å bruke på gruppeplan. 

Eksempler på dette er at en ikke kan lage permanente utvalg (eksempelvis lister på 

patruljeførere, ledere etc), og det er utfordringer med eksempelvis doble medlemskap 

(sekundærmedlemskap). Påvirkning på kontingentinnbetaling er tatt bort gjennom 

sentral innkreving, og gruppens andel av kontingent har en lei tendens til å komme alt 

for sent (26. juni i 2018).  

 

Hypersys følger kalenderåret, mens speiderne og gruppene følger skoleåret for øvrig. 

Opptak av nye speidere ligger i hovedsak til aug/sep, og det er da det er naturlig å 

betale hel kontingent. 

 

Slik speiderarbeidet fungerer er det ikke naturlig at kontingent følger kalenderåret, og vi 

ber om at det gjøres endringer og tilpasninger for gruppene;    

1. Medlemskontingenten bør følge skoleåret slik som speideraktiviteten forøvrig. Vi 

opplever at nye medlemmer som begynner om høsten og betaler halv 

kontingent, slutter midt i speideråret når ny og hel kontingent kommer 5 mnd 

senere. Oppstart av nye speidere har en kost, og denne dekkes ikke av halv 

kontingent. 

 



 
 

 

Kretsting 2019 

 
2. Det må legges avgjørende vekt på å raskt få utviklet Hypersys til å bli det 

brukervennlige verktøyet, vi håper det var tent i utgangspunktet; 

sekundærmedlemskap, fleksibilitet mht egne lagrede utvalg, enklere 

registrering, og mere funksjonelle basislister. 

 

3. Få på plass arrangementsmodul som virker på alle nivåer. 

 

4. Forbundet må refundere den delen av medlemskontingenten som tilhører 

gruppen innen egne frister, eller kortere tid, alternativt gi gruppen anledning til 

å kreve inn gruppekontingent tidligere selv. 


