
                                                

               Till alla medlemmar 

 

Hej! 

Vi går nu över till medlemskap per kalenderår och hoppas att det blir enklare för alla! 
 
Ditt medlemskap kommer i fortsättningen att gälla från 1 januari till 31 december, istället för 
som hittills löpande 12 månader med periodstart när du blev medlem.  
 
Den sista betalningsavin som gäller för löpande 12 månader går ut 1 november 2020. Fram 
tills dess betalar du på vanligt sätt. Men sedan sker övergången till kalenderår.   
 
Du behöver inte göra någonting, men på din kommande avi står det ett annat belopp än 
årsavgiften på 250 kronor, eftersom vi gör en justering i förhållande till din periodstart. 
 

Så här går övergången till 
 
Din avi för medlemskap 2021 skickas ut 15 januari och beloppet som du ska betala kommer 
då vara det som är kvar för resten av år 2021. 
 
Exempel 1:  
Vi antar att du har periodstart 15 maj och har då redan betalat fram till och med 14 maj 2021. 
Beloppet på avin för 2021 kommer då innehålla resterande dagar från 15 maj till 31 december 
2021, alltså 230 dagar = 157 kronor. Om du inte vill betala så långt i förväg har du naturligtvis 
ditt medlemskap kvar till ordinarie slutdatum, som i detta exempel är 14 maj 2021. 
 
Du som har periodstart i december får ingen avi i december 2020, och det belopp som 
återstår av 2020 kommer ingå i betalningsavin som skickas ut 15 januari.  
 
Exempel 2:   
Med periodstart den 15 december kommer resterande 16 dagar av 2020, vilket motsvarar 11 
kronor läggas till årsavgiften för hela år 2021, totalt belopp 261 kronor. Du betalar alltså 11 
kronor i efterhand istället för normalt i förskott. 
 
Vi månar om att övergången ska gå så smidig som möjligt och när du har frågor kontakta 

gärna vårt kansli via mejl, kansli@seniornet.se eller mobil: 076 027 27 17. 

 

Hälsningar  
 
Carl-Olof Strand  
Vice ordförande 
SeniorNet Sweden 
 
 
 

SeniorNet Sweden 
Postadress:, Byängsgränd 14 3tr, 120 40 Årsta 

Webbadress: https://seniornet.se/ 
Facebook: https://www.facebook.com/SeniorNetSweden/ 

 

 2020-10-19 

mailto:kansli@seniornet.se
https://www.google.se/maps/place/By%C3%A4ngsgr%C3%A4nd+14,+120+40+%C3%85rsta/@59.2882572,18.0511723,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x465f77848b73f71b:0x7b50a94020d4e4e8
https://seniornet.se/
https://www.facebook.com/SeniorNetSweden/


  2020-10-19 

Övergång till kalenderårsmedlemskap 
Omläggningen från löpande medlemskap till kalenderårsmedlemskap kommer att påbörjas 

redan den 2 november 2020 och kommer att gå till som beskrivet nedan. 

Det är en del mindre förändringar sen informationen gick ut den 14 september. Förändringarna 

gäller de små belopp, under 20 kronor, som tidigare sades skulle efterskänkas kommer nu 

istället att läggas på årsavgiften. Detta på grund av att förändringarna kan starta redan den 2 

november 2020 och därmed kan nya medlemmar redan från den 2 november erbjudas gratis 

period resten av år 2020 och de betalar alltså 250 kronor för nästkommande år. Att inte 

efterskänka några små belopp blir mer jämlikt mellan medlemmarna. 

De nya avier som att skickas ut från den 15 januari och framöver kommer inte att innehålla ett 

medlemskort. Detta kan, den som vill/behöver, hämta ut på hemsidan efter inloggning. 

Inloggning kan bara ske av betalande medlem. Idag får medlemmarna medlemskortet på avin 

även om de inte betalar. 

Tidsplan för befintliga medlemmar 
• Den 1 november skickas den sista aviseringen ut med nuvarande modell, löpande 

medlemskap. Medlemmar med periodstart under november månad får sin avi som vanligt 

med samma utseende som vanligt. 

• Den 2 november stoppas all avisering av löpande medlemskap. 

• De som har periodstart under december månad får ingen avi i december. 

• Den 15 januari kommer första utskicket av kalenderårsmedlemskap att skickas ut. Alla avier 

kommer att ha olika summor. Beloppet kommer att bestå av det antal dagar som är kvar av 

år 2021 fram till 2021-12-31.  

Exempel: En medlem har periodstart 20 mars kommer att få ett belopp som motsvarar tiden 

mellan 21 mars till 31 december 2021, 196 kronor. 

 

De medlemmar som har periodstart i december kommer att få resterande dagar av 

december 2020 adderade till de 250 kronorna.  

Exempel: En medlem har periodstart 15 december. Medlemmen får ingen avi i december 

2020. På avin i januari kommer de resterande 16 dagarna av december 2020 att adderas till 

de 250 kronorna, 11 kronor. Beloppet på avin kommer att vara 261 kronor. 

• De som inte har betalat senast på förfallodagen den 15 februari, kommer att få en 

påminnelse skickad till sig den 1 mars 2021, med sista dag att betala den 1 april. 

• De medlemmar som inte vill betala så långt i förväg har naturligtvis sitt medlemskap kvar till 

perioden går ut. Därefter avslutas medlemskapet om de inte har betalat, medlemmen blir 

rödmarkerad i arcMember. 

• Inga rödmarkerade medlemmar kommer att rensas bort ur arcMember under år 2021. 

Nya medlemmar från den 2 november 2020 
• Redan från den 2 november 2020 kan klubbarna erbjuda nytt medlemskap med resten av 

året utan avgift. I det första informationsbladet skulle detta gälla först 2021. 

• För nya medlemmar under 2021 blir avgiftsdebiteringen som tidigare meddelats. 

Medlemskap före 1 september betalar hel årsavgift för innevarande år. Medlemskap från 1 

september betalar årsavgift för nästkommande år och får resterande tid av 2021 gratis.  

Samma regler kommer att gälla alla år framöver. 


