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Nya betalningssätt till hösten! 
Tidigare har alla aktiviteter betalats via bankgiro. Nu förenklar vi betalningen 
och inför möjligheten att betala via Swish, bankkort eller via bankgiro.  
Du kan även välja om du vill betala alla dina aktiviteter samtidigt! 

1. Vid Direktanmälan (du får antagningsbesked direkt) adderas samtliga  
aktiviteter du anmält dig till på sammanställningen och du kan välja att 
betala en eller flera aktiviteter vid ett tillfälle. Du väljer även hur du 
vill betala - Swish, Bankort eller Bankgiro.

2. Vid Öppen anmälan (platserna fördelas genom lottning) så får du en  
bokningssammanställning när lottningen är klar (prel 30/8). Det framgår av denna 
vilka aktiviteter du är antagen till och du kan även här välja att betala en eller 
flera aktiviteter vid samma tillfälle. Du väljer även hur du vill betala - Swish, 
Bankort eller Bankgiro. 

3. Du anger vilka aktiviteter du vill betala 
genom att markera rutan vid pilen på    
bilden till höger. Om du väljer att betala 
samtliga aktiviteter vid samma tillfälle 
påverkar det inte din ångerrätt eller att 
du slipper betala om reserv får din plats. 
Då återbetalas pengarna och de hamnar 
på ett tillgodokonto. 

4. Systemet skickar även ut mejl med  
betalningsuppgifter men du skall självklart 
bara betala en gång. Du får kvitto när din  
betalning är registrerad hos banken.

Nu startar vi snart höstens aktiviteter!
Vi hoppas att vi kan genomföra våra program som planerat, och vi kommer  
fortsatt att följa eventuella nya råd och riktlinjer från Folkhälsomyndigheten. 
Vi kommer inte att tveka att ställa om verksamheten igen om det blir  
nödvändigt. Om det blir ändringar lämnar vi inforamtion via hemsidan. 
Två anmälningsperioder gör att flexibiliteten ökar om vi måste ändra i  
utbudet. Andelen avbokningar minskar också när aktivitetsstarten inte ligger  
så långt efter att anmälan öppnat.

• Katalogen skickas ut 9/8 och du bör ha den i brevlådan efter några  
dagar. Den finns i digital form på hemsidan och på anmälningssidan  
hittar du information om alla våra aktiviteter.

• Anmälan till första anmälningsgruppen öppnar:
• Direktanmälan tisdagen den 23 augusti kl 10.00 till föreläsningar och kultur.
• Öppen anmälan tisdagen den 23 augusti kl 10.00 - torsdagen den 25 augusti kl 18.00 

till kurser, vandringar, studiebesök och resor med start före 17 oktober.

Vad är öppen anmälan - lottning och när får jag veta om jag blivit 
antagen?
Öppen anmälan innebär att alla, oavsett datavana har samma chans att  
få plats på aktiviteter med begränsat antal platser. 

För varje anmälningsgrupp gäller: 
• Alla som anmäler sig till kurser/cirklar, vandringar, resor eller studiebesök
        hamnar i en grupp där tidpunkt då anmälan registrerades saknar betydelse.
• När öppen anmälan avslutats lottas platserna inom var och en av aktivitets- 

grupperna som ingår i ”öppen anmälan”.
• Vid lottningen tar systemet hänsyn till den sökandes prioritering inom  

respektive aktivitetsgrupp. Den aktivitet man först anmäler sig till får prioritet 1.  
Detta innebär att man inom varje aktivitetsgrupp först anmäler sig till den  
aktivitet man helst vill gå på, därefter den man sätter som nr 2 osv. 

• De prioriteringar man gör i en av aktivitetsgrupperna påverkar inte de andra  
aktivitetsgrupperna. 

Resultatet av lottningen efter öppen anmälan beräknas skickas ut 
30/8!

Vilka uppgifter skall du använda när du anmäler dig?
Om du använder annan mejladress, stavar fel, förkortar ditt namn 
etc så känner inte anmälningssystemet igen dig och du räknas inte 
som medlem. Detta skapar en mängd problem både för dig och för 
oss.  
Det är därför viktigt att du använder samma uppgifter (namn, mejl etc) 
när du anmäler dig till en aktivitet, som du använde när du skickade in 
din medlemsansökan. 

• När vi skickar ut meddelande inför anmälans öppnande, anger 
vi vilka uppgifter som finns i vårt register. 

• Använd inte funktionen som fyller i dina uppgifter automatiskt utan att 
kontrollera att det är rätt uppgifter. Det är dina egna inställningar i datorn som 
föreslår vilka uppgifter du skall ange så kontrollera noga att de stämmer

• Vill du ändra några uppgifter så meddela oss i god tid. Det gör du genom att 
skicka mejl till gunnel.rosenqvist@nssu.se

Vi byter ansvarig på vissa aktiviteter!
I den tryckta katalogen anges namn och telefonnummer till den person som är ansvarig för 
programmet. Vi kommer att byta ansvarig person på vissa aktiviteter.  

Om du vill komma i kontakt med rätt person så kontrollera ditt antagningnsbesked, den 
digitala katalogen på hemsidan eller den information som finns vid varje aktivitet på 
anmälningssidan! 
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