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Namn

Övriga kontaktuppgif ter (t .ex. Telefonnummer under arbetstid, e-postadress

Datum för uppgörandeLäs ifyllningsanvisningarna före du fyller
i registerbeskrivningen. Använd vid behov bilagor.

Övriga kontaktuppgif ter ( t.ex. Telefonnummer under arbetst id, e-postadress)

Adress
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Denna anvisning kan stängas genom att klicka på övre hörnet. Öppna anvisningen igen genom att klicka på anvisningsikonen. OBS! IKONEN SKRIVS INTE UT PÅ HANDLINGEN OM DET INTE FINNS ETT KRYSS I RUTAN  ”Annotations” I PUNKTEN ”Print Range” PÅ UTSKRIFTSMENYN. Använd helst tabulatortangenten för att gå vidare till nästa ifyllnadsfält (du kan också flytta dig mellan fälten genom att flytta  markören med hjälp av musen); till det föregående fältet kommer du med tangentskombi- nationen alt-tab. För att få ett kryss i den ruta du valt trycker du på Enter eller knapp 1 på musen. För att få bort krysset går du till rutan och trycker på musknappen. I ett fält med flera rader används Enter för radbyte. Innan du flyttar dig till nästa ifyllnadsfält kan du godkänna en text/ett kryss som du skrivit i ett tidigare ifyllnadsfält (=ändring av fältet) genom att trycka på Enter på högra sidan av tangentbordet bredvid siffertangenterna. Skriv inte mera text i ett fält än vad som syns på en gång. Använd blankettens egen tangent när blanketten är klar och du vill mata ut den. Blanketten kan tömmas med hjälp av knappen ”Töm blanketten”. 
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	tyhjennys: 
	pvm: 20.02.2018
	nimi: Karis hembygdsförening rf
	osoite: c/o Göran FagerstedtBorgmästarsgatan 36, 10320 KARIS
	yhteystiedot: 044 523 1215, goran.fagerstedt@brev.fi
	nimi2: Göran Fagerstedt
	osoite2: Borgmästarssgatan 36, 10320 KARIS
	yhteystiedot2: 044 523 1215, goran.fagerstedt@brev.fi
	rekisteri: Medlemsregister för Karis hembygdsförening rf
	tarkoitus: För skötsel av medlemsärenden.
	tietosisältö: Registret är elektroniskt och innehåller följande uppgifter:Förnamn, Efternamn, Födelsedatum, Kön, Medlem (fr.o.m), Adress, Telefon, e-postadress, Status (Aktiv/inaktiv), Medelmskap (Ständig/Årsmedlem), Medlemsavgift
	tietolähteet: Vi samlar in uppgifterna av medlemmarna själva vid anslutning och begär årligen om eventuella uppdateringar av uppgifterna.
	luovutukset: Uppgifter om Namn, Adress ges till Finlands svenska hembygdsförbund med tanke på medlemsförmån (Tidskrift). 
	siirto: Sänds ej!
	manuaali: Materialet sparas i pappersform (Namn, Adress, avgift) i samband med verksamhetsberättelsen för varje kalenderår. Förvaras i föreningens arkiv.
	atk: Medlemsförteckningen sparas elektroniskt och skyddat med lösenord. Föreningens ordförande och sekreterare har tillgång till uppgifterna.
	tulostus: 


