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LYHYTOHJE

Vuosikokoukseen ilmoittautuminen
Pääsääntöisesti jokainen lion ilmoittaa itse itsensä ja mahdollisen puolison/seuralaisen (jatkossa puoliso).
Ellei sinulla ole sähköpostiosoitetta, voit antaa ilmoittautumisesi tekemisen esim. klubisi sihteerille. Klubissa henkilöt,
joilla on jäsenrekisterin päivitysoikeudet, voivat ilmoittaa oman klubinsa lionit ja heidän puolisonsa. Kun klubivirkailija
ilmoittaa klubinsa jäseniä, on tärkeää, että jäsenten yhteystiedot on päivitetty, myös niiden osalta, joilla ei ole omaa
sähköpostia. Jokaiselle ilmoitetulle tulostetaan oma lasku ja se tulee maksaa 14 vrk:n kuluessa ilmoittautumisesta.
ARS-lounaalle ilmoittautumisessa ritarit ilmoittavat oman ilmoittautumisensa kohdalla myös puolisonsa, jos tämä
osallistuu lounaalle.
Jos ilmoittautuja on lion eikä itse ole ritari, mutta ARS-lounaalle osallistuva puoliso on, ilmoittautuja voi kirjoittaa
tiedon ARS-lounaalle osallistumisesta huomautuskenttään: kenen puolisona osallistuu. Tällöin kokousjärjestäjä saa
tarvittavan tiedon huomautuskentän tiedon mukaan.
Jokaisen osallistujan kohdalta tulostetaan oma viitenumerollinen lasku. Syy on se, että kokouspaikalla viitenumeron
kautta päästään nopeasti mahdollisiin "virheisiin" ja purkamaan virhe kyseisen osallistujan kohdalla.
Vuosikokoukseen ilmoittautuminen päättyy 30.4.2019.
Kirjaudu järjestelmään vuosikokouksen kotisivuilla osoitteessa www.lionskalajoki2019.com
kohdassa ILMOITTAUTUMINEN.
Ilmoittautuminen tapahtuu valitsemalla ”Ilmoita osallistuja”. Jos yhtään riviä ei ole näkyvissä, vuosikokoukseen
ilmoittautuminen on loppunut.

Jos olet jo ilmoittautunut, voit muokata tai tarkastella ilmoittautumistasi valitsemalla ”Muokkaa ilmoittautumisia”.
Ilmoita osallistuja jälkeen valitaan osallistujatyyppi. Valittavissa on jo Lion, Puoliso/Seuralainen, Leo, Kutsuvieras tai
Kansainvälinen kutsuvieras. Valitse myös jäsen, joka ilmoitetaan tai jäsen johon puoliso/seuralainen kytketään.
Klubista ne, joilla on jäsenrekisterin päivitysoikeudet voivat ilmoittaa oman klubinsa muita edustajia ja heidän
puolisonsa/seuralaisensa.
Täytä ilmoittautumisessa kysytyt kentät. Maksajan nimi tulee laskulle. Täytä tämä, jos maksajana toimii esim. klubi.
Tutustu varaus-, maksu-ja peruutusehtoihin ennen hyväksymistä.
Valitse kyllä, jos sinut on valittu/valitaan klubin viralliseksi kokousedustajaksi tai olet nykyinen/entinen kansainvälinen
johtaja tai nykyinen/entinen piirikuvernööri.

Lopuksi ilmoittautuminen vahvistetaan alhaalla olevalla painikkeella ”Vahvista ilmoittautuminen”. Järjestelmä kertoo,
että ilmoittautuminen on hyväksytty. Kun olet vahvistanut ilmoittautumisen, voidaan muutoksia tehdä vain
kokousjärjestäjän toimesta. Jos haluat perua ilmoittautumisen tee toiminto ”Peru ilmoittautuminen” -painikkeella.
Huom! Vahtistamisen jälkeen peruutus voidaan tehdä vain kokousjärjestelijän toimesta.
Ilmoittautumisen yhteydessä valitaan maksutapana Verkkomaksu tai lasku. Valintasi mukaan tulee ilmoittautumisen
vahvistamisen jälkeen näkyviin Maksa verkossa-palkki tai Tulosta lasku-palkki.

Laskun tulostamisen/maksamisen jälkeen voit ilmoittaa uuden osallistujan toiminnolla ”ilmoita uusi osallistuja”.
LOPUKSI TULOSTA ILMOITTAUTUMINEN JA OTA TULOSTE MUKAAN KOKOUKSEEN. NOPEUTTAA
ILMOITTAUTUMISTA KOKOUSPAIKALLA.

