Tilmeldingsprocedure regionskonferencen
Tilmeldingen foretages online via Flextilmelding
Start - vælg det antal, du vil tilmelde, så hvis I er to der gerne vil sidde sammen til aftenfesten lørdag aften,
er det vigtigt at der vælges 2 deltagere på side 1, selvom I er medlem i hver sin klub
Tast derefter på ”Næste”, så du kommer til Vælg ”deltagertype”, der kan være medlem, enke, ikke medlem
eller gæst, (nye medlemmer i klubben som ikke er registreret endnu, registres som IKKE MEDLEM og ikke
som gæst, hvorefter du indtaster dit medlemsnummer. (såfremt du er medlem)
Medlemsnummer fremgår af label på bagsiden af indbydelsen. Dit navn og adresse kommer derefter
automatisk frem. Ellers kontakt RSF Axel F. A. Hansen på info@ysmen.dk tlf. 26 577 577
Vælg om du er kørestolsbruger eller allergiker, og gå videre med at vælge deltagelse, dvs. om du alene
deltager i generalforsamlingen, eller om du er med på hele konferencen. Såfremt du vælger
”konferencen”, åbnes der for yderligere valg.
Generalforsamling – SKAL altid krydses af hvis man deltager i generalforsamlingen. Det er vigtigt af hensyn
til kaffe og brød på generalforsamlingen. Tryk så på næste >>
Såfremt du har valgt 2 i antal deltager på side 2, indtastes oplysninger for deltager 2 her, udfyld de enkelte
punkter på siden: Først når alle felter er udfyldt, trykkes ”Næste”. Altså hvis ”Næste” ikke kan vælges, skal
du lige gå siden igennem igen for så er der en fejl.
Er ledsager i en anden klub eller medlem i en Y’s Menette klub, indtastes medlemsnummer og alle ens
oplysninger kommer frem. Er man ikke medlem, udfyldes alle felter manuel.
Camping kryds af for evt. brug af campingtilbud.
Næste step- her skal blot skrives, hvem der betaler for tilmeldingen.
Opsummering – se lige om det der er blevet indtastet nu også er korrekt. Du skal på denne side endvidere
acceptere købsbetingelserne og vælge betalingsmetode – der kan betales med Dankort, VISA/Dankort,
danske og udenlandske MasterCard samt danske og udenlandske VISA – samt gentage din e-mail adresse,
så du kan få tilsendt din kvittering og bekræftelse for deltagelse.
Betaling – denne foretages via DIBS, Danmarks største betalingsformidler. Du skal angive
betalingskortinformationer og godkende betalingen. BEMÆRK at din tilmelding først bliver registeret, når
der sker betaling.
Bekræftelse, hvorefter der trykkes ”Afslut”, og du er tilmeldt. Såfremt der skulle opstå problemer omkring
tilmeldingen, bedes du spørge efter lidt hjælp i klubben, idet vi har bedt præsidenterne (eller en anden i
klubben) være behjælpelig.
Er der spørgsmål eller ændringer til en GENNEMFØRT OG BETALT tilmelding, bedes du kontakte Søren
Winther Nielsen, swn@winther-nielsen.com tlf.2683 5001 - (tlf. hverdage bedst mellem kl.17 og kl.19)

