
MEDLEMSRAPPORTERING 
 
Rapportering i februari 
Kryssa i att medlemmen betalat förbundsavgift och hel- eller halv tidningsavgift. Halv 
tidningsavgift kan erläggas om medlemskapet tecknas efter sista juni och då erhålls bara tre 
nummer av tidningen Fågelhobby. Erlägges halv tidningsavgift skrivs summan i cellen. 
 
Föregående års medlemmar som på nytt betalat medlemsavgiften markeras med grön text, 
adressändringar med fet grön text och nya medlemmar som betalt med röd text. Gamla 
medlemmar som inte betalat för 2018 lämnas orörda i Excel-arket med svart text.  
 

 
 
 
Rapportering övriga månader 
Kryssa i att medlemmen betalat förbundsavgift och hel- eller halv tidningsavgift. Halv 
tidningsavgift kan erläggas om medlemskapet tecknas efter sista juni och då erhålls bara tre 
nummer av tidningen Fågelhobby. Erlägges halv tidningsavgift skrivs summan i cellen. 
 
Under årets övriga månader skickar ansvarig in Excel-arket med förändringar markerade 
beskrivna enligt ovan. Ett tillägg är medlemmar som redan rapporterats in för aktuellt år, men 
som därefter flyttat. Deras nya adress markeras med fet text. Redan rapporterade medlemmar 
markeras med svart text. Markeras inte redan rapporterade medlemmar med svart text, utan 
behåller färgmarkeringar enligt tidigare månadsrapportering måste jag manuellt jämföra redan 
inskickat medlemsregister med det nya, vilket ökar risken för fel.  
 



 
 
Vissa kassörer är vänliga att i e-brevet tala om att de till exempel rapporterar tre gamla 
medlemmar som betalat på nytt, två nya medlemmar och en medlem som bytt adress. Detta 
underlättar arbetet mycket då jag snabbt kan kontrollera att det blir rätt.  
 
 
Alla medlemmar ska rapporteras 
Förbundsstyrelsen har tagit beslutet att samtliga medlemmar i föreningarna ska rapporteras till 
registeransvarig. Detta betyder att föreningarna även ska rapportera så kallade 
familjemedlemmar, stödmedlemmar, lokalmedlemmar eller B-medlemmar. Detta för att 
förhindra att det finns stöd/lokal-medlemmar i föreningarna som inte har något 
huvudmedlemskap i en förening ansluten till SF eller familjemedlemmar (skrivna på samma 
adress) som inte har någon familjemedlem som betalar fullt medlemskap. 
 
Har föreningen så kallade familjemedlemmar ska föreningen rapportera vem i familjen 
(medlemsnummer) som har huvudmedlemskap och som således betalar förbunds- och 
prenumerationsavgift. 
 
Har föreningen så kallade stödmedlemmar som har sitt huvudmedlemskap i en annan förening 
ska föreningen rapportera i vilken förening stödmedlemmen har sitt huvudmedlemskap.  
 
 
Vilka ska ha registret och betalning till SF 
Registret ska skickas via e-brev till registeransvarig på e-postadress register@fagelhobby.nu 
och en kopia på registret ska skickas till förbundets kassör, e-postadress 
kassor@fagelhobby.nu. Betalning av medlemsavgiften (förbunds- och prenumerationsavgift) 
till SF ska ske i samband med rapportering av medlemmarna. Medlemsavgift betalas till 
förbundet enbart för fullbetalande medlemmar, ej stödmedlemmar. 
 
 
När ska registret vara ansvariga tillhanda? 
Registret ska vara registeransvarig och kassör tillhanda som bifogad fil i e-brevet senaste den 
5:e i den månaden som tidningen kommer ut, se http://fagelhobby.nu/forbundet/tidningen-
fagelhobby/utgivningsschema/. Endast det Excel-dokument som skickats ut av 
registeransvarig godkänns. Skälet är att minska risken för fel. Excel-dokumentet skickas som 
bifogad fil. 
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Årets första medlemsregister ska vara oss tillhanda senast den 5 februari.  
Undvik gärna att skicka flera register under tiden fram till den 5 februari, det räcker med att 
ett register skickas in senast den 5 februari. 
 
 
Utskick av redan utkomna tidningar till nya- och sent betalande gamla medlemmar 
Jag har inget lager av redan utkomna tidningar och det är således inte jag personligen som 
skickar ut redan utkomna tidningar till nya- och sent betalande gamla medlemmar. Lagret av 
extra tidningar finns hos tryckeriet som skickar ut redan utkomna tidningar till nya- och sent 
betalande gamla medlemmar i samband med kommande ordinarie utskick av tidningen. 
Tryckeriet är generösa och tillhandahåller den tjänsten gratis till förbundet då det inte är något 
merjobb för dem att skicka fler tidningar i samband med ordinarie utskick. Ska de separat 
skicka ut redan utkomna tidningar mellan ordinarie utskick får förbundet betala extra för 
detta. 
 
Detta gäller även för medlemmar vars tidning förkommit på till exempel Posten. 
 
 
 
Vid frågor, kontakta mig på register@fagelhobby.nu  
 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
Ewa 
Registeransvarig 
Riksförbundet Svensk Fågelhobby 
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