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Allmän 

En av de viktiga hörnstenarna i familjeföreningens aktiviteter är att hålla släktträdet uppdaterat. 
Detta kräver att överlevande familjemedlemmar rapporterar förändringar i deras omedelbara 

krets: född, parad (äktenskap, sambo), skild och avliden. 

Två (2) formulär på tre (3) språk har utvecklats för att registrera dessa händelser. 

En annan hörnsten i aktiviteten är att se till att informationen om det aktiva medlemskapet är 

uppdaterad. 

Släktträdsformer 

Huvudformuläret heter Släktträd Information, som informerar personen, hans eller hennes 

föräldrar och potentiell make om ny, ändrad eller ytterligare information. 

Förutom kontaktinformation krävs en signatur och ett telefonnummer från den person som 

skickar in formuläret.  
Föreningens anställd kan vid behov använda det angivna telefonnumret som en del av en stark 

identifiering av anmälaren, varför det inte får vara hemligt eller oidentifierat (förbetalt).  

Om det behövs används formuläret Barn i Släktträd för att registrera hela familjen (far, mor, barn). 

Familjemedlemskapformulär 

Ett formulär för medlemskap i familjeföreningen har utarbetats för detta på tre (3) språk. 

Med detta formulär kan en klubbmedlem uppdatera sin kontaktinformation (postadress, e-

postadress och telefonnummer) och säga upp sig ur klubben, en icke-klubbmedlem kan ansöka om 

familjemedlemskap och en klubbstyrelsemedlem kan meddela klubbmedlemmen av avgången. 

I samband med registrering av medlemmar kan föreningens tjänsteman också vid behov använda 

det angivna telefonnumret som en del av en stark identifiering av anmälaren, varför det inte får 

vara hemligt eller oidentifierat (förbetalt). 

Var kan du få former och hur du skickar tillbaka dem 

I framtiden kan dessa formulär laddas ner elektroniskt i pdf-format från föreningens webbplats. 

Ett annat alternativ är att skicka föreningens sekreterare e-post för att skicka pappersformulär till 

önskad postadress. 

Blankettpaketet som skickas per post kommer också med ifyllda provformulär för att göra det 

lättare att fylla i och instruktioner för att returnera de ifyllda former. 

Elektroniskt nedladdade formulär kan fyllas i med hjälp av Adobe Acrobat Reader DC. 

Fyllda formulär är lätta att återvända till föreningens sekreterare som e-postbilaga.  
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Ladda ner formuläret från webbplatsen 

När du vill ladda ner formuläret som ska fyllas i till din enhet från hemsidan trycker du på knappen 

Ladda ner nu. Som ett resultat av att trycka visas önskat formulär och genom att följa 

instruktionerna i bilden nedan kan formuläret skrivas ut på en skrivare eller sparas på användarens 

enhet för att vänta på att formuläret ska fyllas i senare. 

 

 

 

När du har skrivit ut eller sparat ett formulär kan webbläsarfönstret där formuläret visas stängas 

genom att trycka på x -symbolen högst upp i webbläsaren.  
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Adobe Acrobat Reader DC hjälp för att fylla i formuläret 

Följande är en steg-för-steg guide för att fylla i en formulärmall. 

1. Antag att formulärmallen heter L.PDF 

Fil -> Öppna -> L.PDF -> Öppna 

2. Spara den öppnade formulärmallen under ett nytt namn 

Fil -> Spara som -> Välj katalog -> Namn LL.PDF -> Spara, 

(om LL.PDF redan existerar kan den bytas ut) 

3. Välj Fyll och underteckna som åtgärd och bekräfta om du uppmanas till det 

4. Tryck på TAB (till vänster om Q) för att flytta till det första fältet. Samma tangent används 

för att flytta till nästa fält. När du går tillbaka använder du samma tangent som shift-

tangenten. Naturligtvis kan du också använda vänster musknapp för att välja ett fält 

5. Fyll i de obligatoriska data fälten med hänsyn till instruktionerna för att fylla i varje fält 

6. Stäng formuläret Stäng med knappen och korset (x) och spara det ifyllda formuläret 

7. Stoppa programkörningen 

För att kontrollera vad som uppnåddes, öppna den fyllda pdf-filen igen i Adobe Acrobat Reader DC 

genom att välja: Fil -> Öppna LL.PDF -> Öppna. 

Och kontrollera att slutresultatet ser ut som det önskade. 

Om inte, gå tillbaka till steg 1 och försök igen. 

Försök räknas då inte, lycka till med fyllningsövningen. 


