Sverigefinska Riksförbundet

2020-11-25

Till styrelserna för RSKL-medlemsföreningar

Återkommande uppgifter i SFRF:s
medlemsföreningar 2021
I föreningarnas verksamhet ingår några årligen återkommande uppgifter, t.ex.
redovisning av medlemsavgifter, ifyllning av medlemsrapport och kontaktuppgifter.
Uppgifterna har sammanställts i två listor, en lista med återkommande årliga uppgifter
och en lista med uppgifter vid behov. Anteckna gärna uppgifterna i styrelsens /
föreningens aktivitetskalender.
Granska administrationen av de tidsbegränsade uppgifterna i föreningen och fatta
nödvändiga beslut om arbetsfördelningen i styrelsen, sektionerna och på expeditionen.

Blanketter
Blanketterna skickas till förbundskansliet som vidarebefordrar kopior till distrikten.
Blanketten kontaktuppgifter har enligt GDPR - lagen en kolumn för ifyllandet av den
ansvarige för medlemsregistret. I medlemsrapporten för 01.01- 31.12.2020 är rutan för
sektionen RSLU borttagen.
Blanketterna finns även att hämta på hemsidan rskl.se i RTF - och PDF form.
Blanketterna kan efter ifyllandet även mejlas till förbundsexpeditionen.
Adress: info@rskl.se
Nästa års medlemsmatrikel- och kort postas i början av december.
Medlemsregistret kan även administreras via e-post i form av Excel-ark.
Info: tuija@rskl.se

Med vänliga hälsningar
SVERIGEFINSKA RIKSFÖRBUNDET
Förbundsexpeditionen

Bilagor:
- Kontaktuppgifter för 2021
- Medlemsrapport för 01.01 - 31.12.2020

Föreningens återkommande uppgifter för 2021
Uppgift

Blankett

Skickas till

Senast den

Medlemsmotioner till

Motion

Föreningens styrelse

Senast den 31.12.2020

Förbundsexp.

Förbundsexpeditionen

Senast den 25.1.2021

Förbundsexpeditionen

Senast den 25.1.2021

förbundskongressen 2021
Medlemsrapport 2020

och www.rskl.se
Ifylld kontaktformulär för 2021

Förbundsexp.
och www.rskl.se

Andel av medlemsavgiften 2020

Faktura / SFRF

SFRF postgiro 65 46 22-0

Senast den 28.2.2021

Anmälan av representanter till

Skriftligen eller med

Distriktskansliet

I enlighet med distriktets

distriktsmöte

protokollutdrag

Föreningarnas / distriktens

Motioner

Förbundsexpeditionen

Senast den 4.3.2021

Protokollsutdrag

Valberedningen / SFRF

Senast den 1.4.2021

Skriftligen eller med

Förbundsexpeditionen

Senast den 15.4.2021

Förbundsexp.

Förbundsexpeditionen

Månadsvis (ej Juli)

Faktura / SFRF

SFRF postgiro 65 46 22-0

Senast 1.9.2021

Distriktets postgiro

Enligt distriktsbeslut

SFRF postgiro 65 46 22-0

Enligt specialförbundets

stadgar

kongressmotioner med yttranden
Nomineringar till kongressens
fyllnadsval

Anmälan av kongressombud

protokollutdrag
Medlemsuppgifter till
medlemsregistret
Förskott för medlemsvgiftens
andel 2021
Medlemsavg. till distriktet
Specialförbundens medlemsavg.

Förbundsexp.

beslut
Kommunala bidrag

Kommunen

Kommunen

Kommunspecifika

Andra årliga uppgifter

Uppgifter vid behov

* arbetsgivaravgifter
* källskatt

* projektansökningar/- redovisningar
* evenemangsansökningar till
förbundet/distriktet
* Mästerskapsansökningar till
förbundet/distriktet
* möteskallelse enligt föreningens stadgar
* adress- och övriga ändringar till
förbundet/distriktet
* osv.

* byte av firmatecknare/protokollutdrag
* kontrolluppgifter
* försäkringar
* uppdatering av medlemsregistret

Anvisningar för ifyllandet av kontaktuppgifter och
medlemsrapport.
Kontaktuppgifter
Föreningens organisationsnummer liknar personnummer, dvs. tio siffror som
skattemyndigheten ger föreningen.
Föreningens id nummer är det nummer som föreningen har fått av distrikts- eller
förbunds registret, av vilka de två första anger distriktet och de två sista föreningens
serienummer inom distriktet.
Distriktsnumren är:
01
02
03
04
05
06
07
08
09

Stockholms distrikt
Södermanland-Östergötlands distrikt
Södra Sveriges distrikt
Västra Götalands distrikt
Örebro-Värmlands distrikt
Västmanlands distrikt
Södra Norrlands distrikt
Norra Sveriges distrikt
Göteborgs och Bohusläns distrikt

Medlemsrapport
Föreningens medlemsrapport 01.01 - 31.12.2020 anger antalet medlemmar i föreningen,
uppdelat på olika åldersgrupper och kön. Gäller alla medlemmar i föreningen som har
betalat medlemsavgiften under året, inklusive familjemedlemmar och s.k.
hedersmedlemmar. Informationen bekräftas med underskrift av föreningens
firmatecknare och minst en revisors underskrift.

