Datum
2016-10-27

Medlemslista
Här nedan följer information om de olika kolumnerna som medlemslistan innehåller.
Behöver du ytterligare information eller har andra frågor är du välkommen att
kontakta medlemsavdelningen på medlem@skk.se eller 08-795 30 50 så hjälper vi dig!
Medlemsnr
Medlemsnummer enligt SKKs medlemssystem. En medlem kan ha samma
medlemsnummer i flera klubbar om klubbarna administreras av SKKs kansli.
Status
Det finns tre olika statuskoder: 0, 1 och 2. Status 0 innebär att det är fråga om en
nybliven medlem som ännu inte betalat sin första medlemsavgift och vars sista
betalningsdatum för medlemsavgiften ännu inte passerats. Status 1 betyder att det är
en medlem som betalat sin avgift, alltså ett giltigt medlemskap. Status 2 betyder att
medlemmen inte har betalat avgiften trots att sista betalningsdatum passerats.
Det är alltså endast medlemmar med statuskod 1 som är betalande medlemmar med
de rättigheter och skyldigheter som följer med detta. Statuskod 0 och 2 tilldelas
personer som troligen kommer att bli medlemmar eller som nyss varit det men inte
betalat avgiften.
Namn
Adress
Postadress
Land
Land skrivs endast ut om det inte är Sverige.
Hemtelefon
Arbtelefon
Telefonnummer till arbetet
Lokalklubb
Lokalklubbens nummer skrivs ut för de klubbar som har lokalklubbar/lokalavdelningar.
Är du osäker på de olika lokalklubbarnas nummer är du välkommen att kontakta
medlemsavdelningen för en aktuell lista.
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Kategori
Kategoriernas nummer skrivs ut. Är du osäker på de olika kategoriernas nummer är du
välkommen att kontakta medlemsavdelningen för en aktuell lista.
Avis år
Aviseringsår. Uppger vilket år medlemskapet ska aviseras nästa gång.
Avis per
Aviseringsperiod. Uppger i vilken period medlemskapet går ut. Med hjälp av
aviseringsperiod tillsammans med aviseringsår och saldo kan man avgöra om ett
medlemskap är giltigt, samt när det är dags för medlemmen att betala nästa gång.
Exempel :
En medlem med period 2015 05 och saldo 0 är alltså en aktiv medlem som betalat
avgiften till och med april 2015. Den första maj 2015 upphör medlemskapet om ingen
ny betalning kommit före detta datum. Medlemmen ska alltså, om han eller hon vill
fortsätta sitt medlemskap, betala sin medlemsavgift för nästföljande år senast den
sista april 2015.
Ett enklare sätt att se om en person har ett giltigt medlemskap är annars att titta i
kolumnen Status (se ovan).
Skuld
Summan i fältet skuld uppger hur mycket medlemmen är skyldig klubben. Är summan
noll är medlemsavgiften betald till den månad och dag som aviseringsperiod och år
visar. Är summan större än noll betyder det att medlemmen har en skuld till klubben
på det belopp som anges. Skulden skapas vid avisering. Att en medlem har en skuld
innebär alltså inte nödvändigtvis att skulden förfallit till betalning.
Antal krav
Antal påminnelser som gått ut till medlemmen.
Reg Datum
Det datum då medlemskapet registrerats. För poster som förts över från klubbens eget
register när SKK påbörjat medlemsadministrationen uppges datum för överföring som
regdatum, eller så är fältet tomt.
Huvudmedlem
Huvudmedlemmens medlemsnummer uppges för familjemedlemmar.
Födelseår
Om det står 0 så saknas uppgift om personnummer.
Kön
K för kvinna och M för man.
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Betalningsdatum
Senaste registrerade betalningsdatum. Om kolumnen är tom så är det en helt ny
medlem alternativ ett gratismedlemskap.
E-postadress
Om vi har en e-postadress på medlemmen så finns adressen med på medlemslistan.
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