
 
 
 
Behandling av medlemsinformasjon i Norges Parkinsonforbund 

 

 

 

Kun ett register 

Norges Parkinsonforbund har et sentralt register der alle medlemsopplysninger er samlet. Alle 
innmeldinger, utmeldinger, adresseendringer og liknende oppdateres her. På denne måten vil man 
alltid kunne nå de nyeste medlemmene og man unngår å kontakte de som ikke er medlem lenger. 

Norges Parkinsonforbunds fylkes- og lokalforeninger skal ikke føre egne registre over lokale 
medlemmer. 

Når en person oppsøker en fylkes- eller lokalforening for å melde seg inn i forbundet, melde seg ut 
eller endre adresse, har foreningen ansvar for å bringe beskjeden videre.  

 

 

Innmeldinger, utmeldinger, endringer 

Endringer i medlemskap meldes i hovedsak gjennom skjemaer på hjemmesidene: 
www.parkinson.no/medlemskap  

Der det finnes lokalforeninger vil nye medlemmer automatisk bli tilsluttet den nærmeste basert på 
postnummerfordeling. Medlemmer blir også automatisk tilsluttet fylkesforeningen i fylket der de bor. 
Når et medlem bytter til en adresse som tilhører en ny forening, vil medlemmet automatisk bytte 
tilhørighet. Ved spesielle ønsker, kan et medlem kontakte forbundskontoret for å tilhøre en annen 
forening enn det han/hun automatisk blir tilknyttet.  

Et nyinnmeldt medlem blir ikke oppført på medlemslistene før kontingenten er betalt.  

Medlemmer som flytter uten at vi klarer å oppdrive riktig adresse, blir utmeldt til vi mottar den nye 
adressen. 

Medlemmer som ikke betaler kontingenten blir utmeldt etter tre purringer.  
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Medlemslister 

Fylkes- og lokalforeninger får tilsendt oppdaterte medlemslister fire ganger i året, og ellers ved 
etterspørsel.  

Hver forening skal ha én person fra sitt styre som er ansvarlig for medlemslistene. Alle lister og 
adresselapper til foreningen blir sendt til denne personen. Listene og medlemsinformasjonen skal 
behandles konfidensielt.  

Utdaterte medlemslister skal makuleres. 

Standard medlemslister inneholder følgende opplysninger: Navn, adresse, medlemstype, telefon, 
fødselsår og e-postadresse. Det er også mulig å få lister med annen informasjon dersom man har 
spesielt behov for det. Annen informasjon kan være kjønn, innmeldingsdato og fødselsdato. Man kan 
få lister sortert etter ulike kriterier dersom det er ønskelig.  

Etiketter/adresselapper til utsending viser kun de medlemmer som skal motta post. Det er også mulig 
å be om egne medlemslister som kun viser de som mottar post. Slik unngår man å sende ut dobbel 
informasjon til de som bor på samme adresse. 

Lister kan sendes direkte fra kontoret til trykkeri, hvis man har automatisk utsening av medlemsinfo. 
Listene sendes da som excel-fil over e-post. 
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