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           Föreningsutskick 

 

 

Det är snart dags att skicka ut påminnelser på 

medlemsavierna och eftersom det var en del 

problem med vissa familjeavgifter på senaste 

utskicket kommer påminnelserna skickas ut nu 

redan i början av mars (vecka 10). 

Det som främst var problemet vid förra 

utskicket var att på vissa familjer hade ihop 

kopplingen försvunnit vilket resulterade i att de 

fick enskilda avgifter. Webbföretaget har inte 

lyckats hitta skälet till varför vissa kopplingar har 

försvunnit. 

 Vi har kopplat ihop de familjer igen som vi fått 

information om att de varit felaktiga. Har ni 

några fler som ni vet att skall ligga som familjer 

så återkom till oss eller koppla ihop dem själva. 

Tänk på att om ni har familjemedlemmar 

ihopkopplade så måste det finnas en 

familjeavgift registrerad på föreningen. 

Familjeavgiften är en summa som varje familj 

betalar oavsett hur många som ingår i familjen.       

 Vill föreningen inte ha någon familjeavgift 

måste sammankopplingar på familjer tas bort, 

annars blir det fel vid utskick av avierna. 

Kolla över på er förenings sida i Max så att avgift 

och familjer är uppdaterade och återkom till oss 

om något behöver uppdateras; info@civil.se 

 

Kallelse gällande årets förbundsstämma gick ut 

till föreningar och distrikt i januari och 

information gällande ombud skickades ut till 

distrikten i slutet av januari/början av februari. 

Information gällande stämman finner ni även 

här: 

https://www.civil.se/medlemmar/forbundssta

mma/ 

Kom ihåg att anmäla ombud & ersättare senast 

10:e juni på blankett som skickats till distriktet. 

Senast datum för att lämna in motioner är även 

det den 10:e juni. Observatörer anmäler sig via 

formulär på hemsidan: 

https://www.civil.se/medlemmar/anmalan-

observatorer/ 

 

 

 

Medlemsavier påminnelser Förbundsstämma 2019 

Krisberedskapsveckan 

Information och utskick gällande årets 

Krisberedskapsvecka finns på sidan för 

föreningsverksamhet 

https://www.civil.se/medlemmar/krisberedska

psveckan/ 

Kom ihåg att skicka in ansökan för ersättning 

senast 24:e mars. 

Kom ihåg att anmäla er till Långsiktig Strategisk 

Planering (LSP) 

Dialogmöte mellan styrelse och föreningarna 

angående stadgar och framtidsdokument som 

senare i år kommer tas upp på stämman 

https://www.civil.se/medlemmar/lsp-

seminarium/ 
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