
RÄTT TILL FRITID!

I Unga Örnars verksamhet tar 

barn och unga plats. Det börjar 

på lägret, i teatergruppen eller 

på läxläsningen och fortsätter 

i skolan, i vardagslivet och i 

samhället. Som medlem i Unga 

Örnar gör du skillnad, i Sverige 

och i världen.

UNGA ÖRNARS RIKSFÖRBUND
c/o ABFs Förbundsexpedition

Box 522
101 30 Stockholm

08-613 50 00
info@ungaornar.se
www.ungaornar.se

MEDLEMSGUIDE



Unga Örnars Vänner är en paraplyorganisation som 
stöttar Unga Örnar och samlar personer över 25 år i 
ert distrikt.  Anställda och förtroendevalda i Unga 
Örnar ska oavsett ålder vara medlemmar i Unga 
Örnar. Som medlem i Unga Örnars Vänner kan du 
självklart delta på Unga Örnars aktiviteter och vara 
aktiv som ledare. 

Två sätt att bli medlem i Unga Örnars Vänner:
• Via ungaornar.se i medlemsportalen. Välj Unga 

Örnars Vänner.
• När en medlem i Unga Örnar fyller 26 år erbjud-

er vi medlemskap i Unga Örnars Vänner. 

Medlemmar i Unga Örnars Vänner får en avi i bör-
jan av året för att betala sitt medlemskap. Distrikten 
bestämmer medlemsavgiften varje år. Pengarna som 
Unga Örnars Riksförbund får in för medlemsavgiften 
i Unga Örnars Vänner betalar vi ut till distrikten varje 
år.

NY MEDLEM: UNGA ÖRNARS VÄNNER

Två sätt att bli medlem i Unga Örnar:
• Via www.ungaornar.se i medlemsportalen
• Genom att ni skickar in en pappersblankett med 

medlemmens uppgifter. (Se förslag längst bak).

Medlemskapet i Unga Örnar är alltid gratis första året 
om distrikt/avdelning inte har angett något annat till 
förbundet. Ingen behöver bekräfta eller betala sitt 
medlemskap första året.

NY MEDLEM: UNGA ÖRNAR

Om ni har 0 kr i medlemsavgift måste medlemmarna bekräfta 
sitt medlemskap varje år, här är några sätt att göra det på:
1. Gå in på ungaornar.se och klicka på ”Bekräfta medlemskap”. 

Bekräfta ditt medlemskap genom att svara JA via sms eller 
e-post.

2. Avdelning eller distrikt kan själva lägga in uppgifter till 
3. medlemmar i portalen. De får då ett sms/e-post och kan 

svara JA.
4. Fyll i den bifogade medlemstalongen som följer med med-

lemsaviseringen hem. Lägg på brevlådan, porto är betalt.
5. Er avdelning kan ta in bekräftelser via andra dokument. 

Använd bifogad mall eller gör en egen mall. Det är viktigt 
att varje person själva fyller i sina uppgifter. Skicka in till 
riksförbundet. 

6. När ni ordnar läger eller andra aktiviteter kan ni ha en ruta 
på anmälningen där medlemmen kryssar i att de bekräftar 
sitt medlemskap. Skicka till riksförbundet. 

 5 SÄTT ATT BEKRÄFTA SITT MEDLEMSKAP

Om ni har medlemsavgift får era medlemmar istället en avi 
hemskickad där de ska ange OCR-nummer vid betalning.

 BETALA MEDLEMSKAP

Ni som har medlemsavgift i era avdelningar får två gånger per 
år en utbetalning av de pengarna. Distrikten får en totalsumma 
som de själva sedan får betala ut till avdelningarna. Varje avdel-
ning ska själva säga till Unga Örnars Riksförbund vilken avgift de 
vill ha för nästa år senast den 31/10.

 UTBETALNING AV MEDLEMSAVGIFT

Medlemsaviseringen innebär att alla Unga Örnars medlemmar 
får ett brev hemskickat där de får möjlighet att bekräfta eller 
betala sitt medlemskap för det nya året.

För varje medlem i åldern 6-25 år som har bekräftat eller betalt 
får avdelningen 20 kr som utbetalas i början av året därpå. Tänk 
på att ju fler som bekräftar/betalar i början av året desto färre 
behöver få en påminnelse av oss och därmed sparar vi alla både 
tid och pengar. 

I januari mailar Unga Örnars Riksförbund ut medlemsstatistik 
för föregående år till distrikten. Denna statistik ligger till grund 
för avdelningsslanten där varje avdelning får 20 kr per medlem 
i åldern 6-25 år. Ska ni använda statistiken för att söka lokala 
bidrag är det siffran ”antal aktiva medlemmar” som är aktuella.

 MEDLEMSAVISERING AVDELNING
Unga Örnar har en avdelningsslant som innebär att 
alla avdelningar som uppfyller nedanstående krav får 
750 kr per avdelning och 20 kr per medlem i åldern 
6-25 som har bekräftat/betalat sitt medlemskap.

• Avdelningen ska vara godkänd enligt Ungdoms-
styrelsens regelverk för statsbidrag, där minst 60 
procent av medlemmarna är i åldern 6-25.

• Att avdelningen har minst 5 medlemmar i åldern 
6-25 år som har sitt huvudmedlemskap i avdel-
ningen. 

• Att en godkänd verksamhetsredovisning för 
föregående år ska vara inlämnad till Unga Örnars 
Riksförbund senast den 31/1 året därpå. 

Sammanställning och utbetalning görs av Unga Örnars 
Riksförbund i början av varje år.

AVDELNINGSSLANTEN 


Efter verksamhetsåret måste varje avdelning bekräfta att de har 
haft aktiviteter under året. Det gör ni genom en verksamhetsre-
dovisning som finns på Unga Örnars hemsida. Vi vill ha er verk-
samhetsredovisning för föregående år senast 31 januari. Unga 
Örnars Riksförbund använder den som underlag när vi lämnar in 
vår ansökan om statsbidrag samt för utbetalning av avdelnings-
slanten.

VERKSAMHETSREDOVISNING

Var hittar jag mitt medlemsnummer?
Medlemsnumret finns på bekräftelse-/betalningsavin 
som medlemmen får hemskickat. Numret finns också 
i Unga Örnars medlemsregister som alla avdelningar 
och distrikts medlemsregisteransvarige kommer åt. 
Om du inte har ditt medlemsnummer går det bra att 
bekräfta ditt medlemskap med hjälp av personnumret.

Kan jag ange någon annans mobilnummer?
Ja. Exempelvis kan man, med deras tillåtelse, använda 
en vårdnadshavares mobilnummer om man inte har 
ett eget.

Kan jag ange ett mobilnummer flera 
gånger?
Ja, det går bra att ange t.ex. sin vårdnadshavares 
mobilnummer så länge varje medlem själv bekräftar 
sitt medlemskap. 

Måste medlemmar bekräfta/betala sitt 
medlemskap första året?
Det året som du blir medlem har du redan bekräftat 
ditt medlemskap. Första året är det gratis medlems-
kap.

När ska man bekräfta/betala för sitt 
medlemskap?
Du ska bekräfta/betala för ditt medlemskap mellan 1 
januari till 31 december. Man kan alltså inte bekräfta/
betala för ett medlemskap i förskott eller i efterskott.

Hur kommer jag in i medlemsregistret?
I varje avdelning och distrikt finns personer som 
är ansvariga för medlemsregistret. De kommer åt 
medlemsregistret. Du som enskild medlem kommer 
inte in i registret.

FRÅGOR & SVAR

SHOPPA LOSS!

Missa inte ett besök i vår 
webbshop på 
www.ungaornar.se.

Där hittar du Unga 
Örnars informations- och 
marknadsföringsmaterial 
i digital form och du kan 
självklart beställa t-shirts, 
posters och mycket annat 
smått och gott.

MEDLEMSKAP
Här finns det information till er i distrikt och avdel-
ningar om hur en person blir medlem i Unga Örnar 
eller Unga Örnars Vänner samt bekräftar medlem-
skap/betalar medlemsavgift. 

Följ Unga Örnar i sociala medier @ungaornar eller kolla in 
vår hemsida www.ungaornar.se



BEKRÄFTELSELISTA 2017
Ja, jag vill bekräfta mitt 

medlemskap i Unga Örnar 
för 2017

Namnteckning Namnförtydligande Personnummer Avdelning Dagens datum

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



BLI MEDLEM I UNGA ÖRNAR BLI MEDLEM I UNGA ÖRNAR

Personnr:

Gatuadress:

Postnummer och ort:

   Dagens datum:

Förnamn:

Efternamn:

Telefon:

Namnteckning:

0 Ja, jag vill bli medlem i Unga Örnar under 2017

Personnr:

Gatuadress:

Postnummer och ort:

   Dagens datum:

Förnamn:

Efternamn:

Telefon:

0 Ja, jag vill bli medlem i Unga Örnar under 2017

          Avdelning:           Avdelning:

Mailadress: Mailadress:

Namnteckning:


