
3. 

 

           Föreningsutskick 

 

Under vecka 24 har utbetalningar av 

medlemsavgifter gjorts. Vi fortsätter att skicka 

ut faktura till de distrikt och föreningar där detta 

är aktuellt. Vi hoppas vara klara med detta 

innan vecka 26. 

Medlemsavgifter kommer in kontinuerligt och 

nästa utbetalning /fakturering beräknas ske i 

oktober. 

 

Under vecka 25 tas alla behörigheter i max bort. 

Fram till dess fungerar allt som vanligt. Under 

veckan kommer vi att ge ny behörighet till dem 

som skickat i underlagen. Ett underlag finns för 

den som är medlemsansvarig i föreningen och 

ett för den FRG-ansvarige. Dessa underlag ligger 

även på hemsidan (logga in-för medlemmar-

föreningsverksamhet). 

Vi ser över behörigheterna i max då det finns 

väldigt många där flera troligen inte är aktuella. 

Alla behörigheter måste tas bort samtidigt då vi 

inte har möjlighet att gå igenom en och en. 

Användarnamnet kommer att kopplas till 

föreningen så det är lättare att se vilken 

förening behörigheten tillhör. När ny 

behörighet gjorts får den aktuella personen 

mail med nytt användarnamn och ett tillfälligt 

lösenord. En uppdatering av behörigheterna 

görs för att förbättra säkerheten kring 

medlemsregistret och minska antalet personer 

som kan ha tillgång till personuppgifter. Allt för 

att bättre arbeta utifrån GDPR.  

 

 

Kom ihåg att skicka in redovisning för 

krisberedskapsveckan senast 20180617. Nu 

under vecka 25 kommer vi sammanställa de 

redovisningar som kommit in gällande 

Krisberedskapsveckan. Utbetalning sker så fort 

MSB fört över pengar, troligen först i augusti. 

Har ni inte skickat in redovisning och/eller 

kvitton så återkom med detta så fort som 

möjligt. Uppmanar även er som inte önskar 

ersättning att skicka in redovisningen via 

hemsidan så vi kan sammanställa en rapport till 

MSB framöver. 

Stort tack för er enorma insats under 

krisberedskapsveckan! 

 

 

Kansliet är stängt under juli månad. 

Medlemsutbetalning 

 

Utbetalning ersättning för utgifter under 

Krisberedskapsveckan 

 

Ansökan behörighet för medlemsregistret Max 

 

Semestertider kansliet 

 

                        Trevlig sommar! 

 

Arbetet kring GDPR fortsätter och vi 

återkommer med mer information efter hand. 

Vi ser just nu bland annat över integritetspolicy, 

avtal för personuppgiftsbiträde, tekniska 

lösningar, underlag mm. 

GDPR 

 

http://www.civil.se/

