
Hur fyller man i medlemsansökan? 

 

 

Är du en förening, enskild person eller företag så fyller du i alla fält enl. nedan, klickar i att du inte är 

en robot och sedan ”Fortsätt”. På nästa sida klickar du på ”Slutför registrering”. 

Att anmäla er som en familj är enkelt och du gör det genom att börja registrera den som är 

familjehuvud. Det är till denna person som familjeinfo och medlemsfakturan kommer skickas. Tänk 

också på att omyndiga ungdomar/barn måste anmälas i en familj för målsmans godkännande av 

medlems-avtalet. När du fyllt i alla fält och klickat i att du inte är en robot så klickar du på ”Fortsätt”. 

För att anmäla fler medlemmar i er familj så gör du det nu genom att klicka på ”Registrera 

familjemedlem”. Adress och hemtelefon fylls bara i av familjehuvud, samma för övriga i familjen, 

men övriga fält fylls i individuellt för varje familjemedlem. När du fyllt i alla familjemedlemmar som 

bor på samma adress så klickar du på ”Slutför registrering”. 

När du klickat på ”Slutför registrering” så är du klar och kommer inom några dagar få ett e-mail med 

din personliga inloggningsinformation till ”Min Sida” och en faktura för medlemsavgiften. 

I tabellen nedan finns angivet vad du skall fylla i för respektive fält beroende om du är en förening, 

person/familj eller ett företag. 

Fält Förening Person / Familj Företag 

Förnamn Föreningsnamnet Förnamn Företagsnamnet 

Efternamn Fyll i ”förening” Efternamn Fyll i ”företag” 

Personnr Ert organisations-
nummer 

Hela personnumret, alt. 
bara födelsedatum om 
du är över 25 år. 

Ert organisations-
nummer 

c/o Vid behov Vid behov Vid behov 

Adress Gatu- eller boxadress Gatu- eller boxadress * Gatu- eller boxadress 

Postnummer Postnummer Postnummer * Postnummer 

Postadress Stad, Samhälle Stad, Samhälle * Stad, Samhälle 

Land Land Land * Land 

Kön Låt vara ”Ange kön” Man eller Kvinna Låt vara ”Ange kön” 

Telefon Föreningens officiella 
telefon 

Hemtelefon, med 
landsnummer * 

Företagets officiella 
telefon 

Mobiltelefon Till kontaktperson 
nedan. 

Mobiltelefon, med 
landsnummer 

Till kontaktperson 
nedan. 

Epost Föreningens e-mail  Din e-mail Företagets e-mail  

Kompetens / 
Verksamhet 

I korta ord er 
verksamhet, t.ex. fiske, 
fotboll, boule etc. 

Vad är du bra på? T.ex. 
motorer, väva, IT, bugga, 
matlagning etc. 

I korta ord er 
verksamhet, t.ex. 
snickeri, målning, 
massage etc. 

Intresseområde Vad ni vill driva och vad 
kan ni bidra med? 

Vad är viktigt för dig, vad 
kan du bidra med? 

Vad ni vill driva och vad 
kan ni bidra med? 

Kontaktperson Föreningens 
kontaktperson 

Lämnas tomt Företagets 
kontaktperson 

Antal medlemmar Antal medlemmar ni har Lämnas tomt Lämnas tomt 

Kontaktinfo Bocka i om ni vill dela er 
angivna information. 

Bocka i om du vill dela 
din angivna information. 

Bocka i om ni vill dela er 
angivna information. 

*) Vid familjeanmälan fylls detta bara i för familjehuvudet, första personen. 


