Instruktioner för avdelnings- och distriktsinformation
För avdelningarna i Region Västra Götaland skicka era årsmöteshandlingar till
regionkansliet i Vänersborg så snart som möjligt efter årsmötet.
Grunduppgifter:
”avdelnings eller distriktsnamnet”: fyll i namnet på avdelningen eller distriktet
”organisationsnummer”: fylls i om avdelningen har ett organisationsnummer
”adress till avdelningen/distriktet”: fyll i adressen dit post ska skickas
”postnummer och ort”: avdelningen postnummer och postort
”telefonnummer”: gärna ett mobilnummer. Har avdelning/distriktet telefontider, fyll i de
under övriga upplysningar
”hemsida”: eventuell hemsideadress till avdelningen
OBS! Sen ett år skickas alla e-post till avdelningarna och distrikten till den officiella
@dhr.se-adressen som varje avdelning och distrikt har fått. Saknar avdelning eller
distriktet inloggningen till er e-posten, kontakta medlemservice.
Personaluppgifter
”namn på anställda”: Skriv både för- och efternamn
”telefon till den anställda”: om den anställda har ett annat telefonummer än avdelningen
eller distriktet
”e-post till anställda”: om den anställda använder annan e-post än adressen till avdelningen
Bank och avgiftsuppgifter
”plus- eller bankgiro”: om avdelningen/distriktet använder plus- eller bankgiro
”banknummer”: Om avdelningen eller distriktet använder banknummer, skriv ut hela
numret (även för Swedbank) inklusive clearingnummer.

”avdelningsavgiften…”: skriv vad avdelningen har i avgift utöver förbundsavgiften. Om
avdelningens avgift är 0 kronor skriv en nolla i fältet. Vid eventuell lokal familjeavgift,
skriv den under fältet ”Övriga upplysningar”
Exempel: har avdelningen 30 kronor i avgift skriv 30 kronor inte 330 kronor.
Övriga upplysningar
Här är det fritt att skriva upplysningar som avdelningen eller distriktet tycker att
förbundskansliet bör känna till.
Förtroendeuppdrag:
När det förtroendeuppdrag bör varje avdelning eller distrikt ha en ordförande, kassör,
sekreterare, samrådsrepresentant och medlemsansvarig. En och samma person kan ha
flera olika uppdrag inom en styrelse. Skriv för- och efternamn på personen som är vald till
ett förtroendeuppdrag tillsammans med personnummer eller medlemsnummer och till
vilket år person är vald.
Exempel: ordförande: Sture Sturesson medlemsnr/personnr: 888 888 Vald till: 2019
När det gäller revisorer behöver de inte vara medlemmar i DHR. Om revisorn som är vald
inte är DHR-medlem, skriv alltid personnummer.

Är det några frågor, kontakta medlemsservice på medlem@dhr.se eller 08-685 80 20.

Med vänliga hälsningar

Medlemsservice

