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Hej medlem i Laxå Skytteförening
Då vi har börjat vår väg för att minska administrationen av medlemskort och
registrering av betalda medlemsavgifter, har vi börjat att använda IdrottOnline,
FortNox och FortNox Finans som verktyg och administration av
medlemsavgifterna.
För att kunna visa upp att ni har betalt medlemsavgift så ta med denna faktura
märkt med datum för betalning. Vill man ha ett medlemskort utskrivet så skicka
ett mail till laxa_skf@hotmail.se med ert namn och personnummer, så skickar
vi ett till den e-mail adressen när betalningen har kommit oss till handa.
För att kunna förbättra våra rutiner och utskick till förenings medlemmar så
skulle vi behöva uppdatera vårt medlemsregister med rätt e-mail och
mobilnummer till er medlemmar. Vi jobbar på att till nästa år kunna erbjuda
elektroniska medlemskort som lagras i mobilen, eller skrivs ut av respektive
medlem på internet. Därför ser vi att ni meddelar föreningen dessa genom att
skicka ett mail till laxa_skf@hotmail.se med ert personnummer (så att vi kan
hitta er i registret) , mobilnummer och e-mail adress. Ni kommer sedan att
kunna hantera era uppgifter själva i IdrottOnline
Som ni ser så går fakturan på medlemsavgiften nu till FortNox Finans som
sedan skickar den vidare till föreningen. Ni ska inte använda förenings PG eller
BG utan FortNox Finans BG 574-9783 och deras OCR nummer. Ni som inte vill
vara medlem längre i Laxå Skytteförening och vill slippa att få en påminnelse
från dem om obetald medlemsavgift, meddela Laxå Skytteförening detta.
Ni familjer som vill ha ett familjemedlemskap och inte har fått en
samlingsfaktura. Meddela till Laxå Skytteförening att ni vill knytas ihop i en
familj. Skriv vilka medlemmar som ska ingå i familjen (måste vara registrerade
i föreningsregistret) och vem som ska bli admin för familjen.
www.laxaskf.se

Styrelsen i Laxå Skytteförening.

