SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR

REGISTERANSVARIG I LOKALAVDELNINGEN

2021

Lokalavdelningens namn *

Lokalavdelningsnummer *

Förnamn *

Efternamn *

Personnummer * (Om du inte har ett personnummer kontaktar du förbundskansliet)

Könsidentitet*

o Tjej o Kille o Annan
Å Å Å Å M M D D
Telefon hem

X X X X

Frivillig uppgift för dig som valt "Annan"

Mobil privat **

o Det här numret ska förnyelse-SMS:et skickas till.
o Det här numret ska inloggningskoden skickas till.

Mobil jobb **

o Det här numret ska förnyelse-SMS:et skickas till.
o Det här numret ska inloggningskoden skickas till.

E-post *

Telefon jobb

Hemadress *

Postnummer *

Ort *

* Måste alltid fyllas i. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter på www.svenskakyrkansunga.se/dataskydd.
**Tips! - Om du har ett privat mobilnummer är det bra att låta förnyelse-SMS:et gå dit. Välj sedan vilket nummer som passar bäst att skicka koden till.

Som registeransvarig har du tillgång till alla uppgifter som medlemmar i din lokalavdelning har lämnat, ett förtroende som innebär ett särskilt
ansvar. Du får inte använda de uppgifter du får tillgång till i annat syfte än för Svenska Kyrkans Ungas verksamhet. Läs mer om vad detta ansvar
innebär på www.svenskakyrkansunga.se/dataskydd. Om du har frågor kring uppdraget som registeransvarig: kontakta förbundskansliet, tel 018640 640 eller mejla till unga@svenskakyrkan.se.

REDAN MEDLEM

NY MEDLEM

Medlemsnummer i Svenska Kyrkans Unga
Jag vill bli medlem i Svenska Kyrkans Unga och ställer mig bakom Svenska Kyrkans Ungas idé
"Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro".
och Svenska Kyrkans Ungas syfte
"Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med
dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar".

NAMNTECKNING

Svenska Kyrkans Unga, Västra Ågatan 16, 753 09 Uppsala l tel 018-640 640 l fax 018-640 655 l e-post unga@svenskakyrkan.se

VEM KAN BLI REGISTERANSVARIG?
Vem som ska vara registeransvarig i lokalavdelningen bestäms på årsmötet. Den som får uppdraget ska vara, eller bli, medlem eller
stödmedlem i Svenska Kyrkans Unga.
Att vara registeransvarig är en viktig och ansvarsfull uppgift. Utse den som är bäst lämpad för uppdraget. Uppgiften kräver inte någon
särskild utbildning, det handlar om att känna ansvar och att ha ett intresse för att ordna med saker.

VAD GÖR EN REGISTERANSVARIG?
Varje lokalavdelning har en egen sida på Medlemssidorna där lokalavdelningen kan presentera sig och sina aktiviteter. Den
registeransvarige ansvarar för att sköta om lokalavdelningens sida och uppdatera de uppgifter som finns där.
I arbetsuppgifterna ingår att:
-

Skriva in lokalavdelningens kontaktuppgifter och se till att de uppdateras om de ändras.
Ange vilka som har förtroendeuppdrag i lokalavdelningen och uppdatera de uppgifterna efter årsmötet.
Lägga in lokalavdelningens aktiviteter.
Vara distriktets och förbundets kontakt i frågor som gäller Medlemssidorna.
Ansvara för lokalavdelningens medlemsrapportering.
Hjälpa till att registrera medlemmar som inte kan göra det själva.

HUR GÅR DET TILL?
På framsidan av blanketten ska du ange minst ett mobilnummer. Dels har du då möjlighet att förnya ditt medlemskap via SMS i början
av varje år och dels kan du ta emot en kod från Medlemssidorna som behövs när du ska logga in som registeransvarig.
Fyll i alla uppgifter på blankettens framsida och skicka eller faxa den till förbundskansliet. När du fått din behörighet får du ett mejl som
bekräftar att det är klart. Till din hjälp finns en manual att hämta på hemsidan.
Om du inte är medlem i Svenska Kyrkans Unga sedan tidigare kan du antingen registrera dig på Medlemssidorna,
www.svenskakyrkansunga.se/m-sidor eller ange att du vill bli medlem, på blankettens framsida. Om du anger det på blanketten, kommer
dina uppgifter att läggas in på Medlemssidorna. Välkommen som medlem i Svenska Kyrkans Unga!
Är du redan medlem och har varit registeransvarig tidigare, kan du kontakta ditt distrikt eller förbundskansliet via mejl eller telefon för
att få din koppling förlängd. Ange ditt medlemsnummer och vilken lokalavdelning du ska vara registeransvarig i.
Behöver du hjälp att komma igång eller vidareutbildning i Medlemssidorna? Kontakta distriktet eller förbundskansliet.

BRA ATT VETA
När du får en koppling på Medlemssidorna som registeransvarig, syns ditt namn som kontaktuppgift på lokalavdelningens startsida på
Medlemssidorna för alla. För inloggade medlemmar på Medlemssidorna syns även din e-postadress och ditt medlemsnummer. Har du en
gång fått en inloggning till Medlemssidornas baksida finns dina personuppgifter sparade i ett inloggningsregister en längre tid.

EXTRA VIKTIGT!
När du får dina inloggningsuppgifter till administratörssidan på Medlemssidorna, tänk på att de är personliga! Behåll dem för dig själv. Är
det någon som ska hoppa in och hjälpa till, om så bara för en helg, ge dem en egen behörighet, för en kort stund, eller hör av er till
Svenska Kyrkans Ungas förbundskansli för råd och tips.

HAR DU FRÅGOR?
Kontakta förbundskansliet, tel 018-640 640 eller skicka mejl till unga@svenskakyrkan.se.
Skicka eller faxa blanketten till
Svenska Kyrkans Unga, Västra Ågatan 16, 753 09 Uppsala
Fax 018-640 655

Svenska Kyrkans Unga, Västra Ågatan 16, 753 09 Uppsala l tel 018-640 640 l fax 018-640 655 l e-post unga@svenskakyrkan.se

