Bilaga 302

IKT-kommittén
Till medlemsansvariga i PRO Örebro län

Örebro 2018-03-10

Kursen vänder sig till medlems- och Hjördisansvariga som
inte gått grundutbildningen eller till de som behöver en
repetition av grunderna

Hjördis

Dag:

Tisdag 24 och onsdag 25 april 2018
Obligatoriskt deltagande bägge dagarna

Tid:

08.30 – 16.00
Kaffe 08.30 – 9.00, lunch 11.30 – 12.30

Plats:

ABF Örebro, Fredsgatan 18, Örebro

Innehåll:

Genomgång av systemet, medlemsregistrering, medlemslistor,
export av listor, etiketter, uppdrags- och ansvarsregistrering,
aktivitetsrapportering m.m.
OBS! Kom ihåg att skaffa personliga inloggningsuppgifter för
medlemssystemet Hjördis (föreningens inloggning försvinner 16 april)

Kursledning: Distriktets IKT-kommitté
Avgift:

Ingen kursavgift men observera att anmälan är bindande vilket innebär
• att för anmäld som lämnar återbud senare än en vecka före kursstart
debiteras föreningen 100:- per dag
• att för anmäld som uteblir utan att lämna besked debiteras föreningen
200:- per dag
Ev. resekostnader betalas av föreningen.

Anmälan:

På bifogad anmälningsblankett senast 12 april 2016

I och med din anmälan är du antagen till kursen. Vi kommer inte att skicka någon bekräftelse.
Antalet platser är begränsat så anmäl dig i tid. Om kursen blir fulltecknad får du givetvis
meddelande om det.
Välkommen önskar IKT-kommittén!
P.S. Har du några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta Lena Ottosson, lena.ottosson@pro.se
PRO ÖREBRO LÄN
Köpmangatan 54, 702 23 ÖREBRO
Telefon 019-14 04 27, E-post: distriktet@orebrolan.pro.se
Hemsida: www.pro.se/distrikt/orebro-lan

Bilaga 302

IKT-kommittén

Dag: Tisdag 24 och onsdag 25 april 2018, kl. 08.30 – 16.00
Obligatoriskt deltagande bägge dagarna

Hjördis

Plats: ABF Örebro, Fredsgatan 18, Örebro
Namn PRO förening:
anmäler följande deltagare:
Namn:

Personnr:

Adress:
Postadress:
Telefon/mobil:
E-post:

Namn:

Personnr:

Adress:
Postadress:
Telefon/mobil:
E-post:

Avgift:

Ingen kursavgift men observera att anmälan är bindande vilket innebär
• att för anmäld som lämnar återbud senare än en vecka före kursstart
debiteras föreningen 100:- per dag
• att för anmäld som uteblir utan att lämna besked debiteras föreningen
200:- per dag
Ev. resekostnader betalas av föreningen.

Anmälan: Senast 12 april till
PRO Örebro län, Köpmangatan 54, 70 23 Örebro,
e-post: distriktet@orebrolan.pro.se, tel: 019-14 04 27
I och med din anmälan är du antagen till kursen. Vi kommer inte att skicka någon bekräftelse.
Antalet platser är begränsat så anmäl dig i tid. Om kursen blir fulltecknad får du givetvis
meddelande om det.
PRO ÖREBRO LÄN
Köpmangatan 54, 702 23 ÖREBRO
Telefon 019-14 04 27, E-post: distriktet@orebrolan.pro.se
Hemsida: www.pro.se/distrikt/orebro-lan

