Nytt fiskeår 2018

Nu är dags att förnya fiskekortet för 2018.
Medlemsavgiften för 2018 är enligt årsmötets beslut 250 kr.
Fiskekortet gäller för familjen, du får även ta med 2 gäster när du fiskar.
Medlemskapet ger möjlighet att delta i flera olika arrangemang som sker under fiskeåret.
Angående eventuella fisketävlingar under året se www.drevviken.com
Årsmötet blir i mars. Kallelse kommer skickas till den som betalat medlemsavgiften.
Medlemsmöte 2018 blir i maj. Se vår hemsida
Registrering av medlemskap
Drevviken Långsjöns Fiskevårdsförening följer med tiden och tar nu klivet in i den digitala världen.
Medlemsregistret, inbetalningar, utskick av brev med information angående t ex vinst i
kräftlotteriet sker nu genom företaget Föreningshuset AB. Detta är en lösning som kommer
förenkla informationsspridning och spara föreningen mycket tid för administrativt arbete.
Du som har din e-mailadress förtryckt på bifogad avi:
Din e-mailadress finns redan registrerad i vår databas.
Gå in på https://forening.foreningshuset.se/dlf/loggain
Gå in på ”Min Sida”. Ange din e-mailadress och välj ”Glömt lösenord”. Du kan sedan hämta
lösenord i din e-mail för att därefter logga in. Följ sedan anvisningarna
Du som inte har din e-mailadress förtryckt på bifogad avi:
Din e-mailadress finns inte registrerad i vår databas. Du behöver få den registrerad
Skicka ett e-mail till styrelsen@drevviken.com där du anger med namn, medlemsnummer och emailadress. Vi registrerar din e-mailadress och du kommer kort därefter få besked till din e-mail
om att inloggning kan göras enligt instruktionen ovan.
Du som inte har någon dator eller e-mailadress:
Du som inte har tillgång till dator eller e-mail. Du kommer även fortsättningsvis få information
brevledes eller via telefon.
Kräftlotteriet
Anmälan till kräftlotteriet bör i första hand göras digitalt på Min Sida (Föreningshuset) under
fliken Evenemang. Anmälan ska vara föreningen tillhanda senast 1 maj 2018.
Har du inte tillgång till Min Sida görs anmälan via brev till föreningens medlemsansvarig:
Robert Olsson
Järnåldersringen 12 B
136 65 Söderby
Glöm inte att ange namn och medlemsnummer.

Med vänliga hälsningar Drevviken & Långsjöns Fiskevårdsförening

