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Förnya ditt medlemskap i Sveriges 4H för år 2019!
Hej Förnamn Efternamn!
Nu är det dags att förnya ditt medlemskap i Sveriges 4H för 2019. Vi hoppas att du vill fortsätta att
vara medlem och delta i våra aktiviteter under året. Du behövs och är hjärtligt välkommen!
I år byter vi till ett nytt medlemssystem som heter MemberSky vilket gör att du förnyar ditt medlemskap på ett
annat sätt än tidigare.
Några personer har redan hunnit registrera sig som medlem i det nya medlemssystemet. Vet du att du har
gjort det kan du bortse från detta brev, men dubbelkolla gärna detta genom att besöka
https://membersky.com/login och försöka att logga in med ditt personnummer.
Följ dessa steg för att fortsätta vara medlem i Sveriges 4H 2019:
1. Gå till https://membersky.com/inbjudan/axqf0zm0hk_länkexempel och registrera dig
2. Du kommer att få upp ett formulär på sidan där du ska fylla i personuppgifter. Fyll nu i alla uppgifter.
3. När personuppgifterna är ifyllda klickar du på knappen "Skapa konto & faktura". Du kommer då
automatiskt att få en faktura för huvudmedlemskap, eller familjemedlemskap under förutsättning att
huvudmedlem redan betalat sin avgift och att du kan fylla i dennes personnummer.
4. Den faktura du nu ser med medlemsavgiften måste du betala för att bli medlem i 4H.
Betalning görs som med en vanlig faktura. Det är först när du har betalat
medlemsavgiften som du är medlem och kan delta i alla våra roliga aktiviteter.
5. Varmt välkommen till ett nytt år som medlem i Sveriges 4H!
Vi följer självklart GDPR i hanteringen av dina personuppgifter. Läs mer om detta på MemberSky.
Vill du inte vara medlem i Sveriges 4H under 2019 kan du bortse från detta brev.
Har du frågor?
På www.4h.se/bli-medlem kan du hitta mer information samt vanliga frågor och svar.
Du kan också kontakta din klubb eller ditt län samt vända dig till 4H:s riksförbundskansli på info@4h.se om du
har frågor.
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