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Nytt medlemsregister for NFCF fra 2012 
 

NFCF legger i 2012 om rutine for medlemsregister og innkreving av kontingent.  Vi bygger opp et 

helt nytt medlemsregister som – så langt det er mulig – også skal inneholde medlemmenes  

e-postadresse og mobiltelefon.  For å oppnå best mulig kvalitet på dataene, trenger vi DIN hjelp! 

 

Vinn en iPad!  - Du er noen få tastetrykk unna!! Utrolig mulighet!! 

Alle hovedmedlemmer som bidrar til korrekte og fullstendige medlemsdata innen 1. mars 2012,  

deltar i trekningen av en iPad til en verdi av ca. kr. 7.000,-.  Gyldig e-postadresse er et krav for å 

kunne delta i trekningen!  Hvis du er hovedmedlem og mottaker av dette Nyhetsbrevet, vet vi at din 

e-postadresse allerede er registrert hos oss, men du må likevel logge deg på www.cfnorge.no for å 

kontrollere  og komplettere  medlemsdata. Bare de som har trykket på Lagre deltar i trekningen. 
 

Vinneren av en iPad vil bli kunngjort under festmiddagen på årsmøtehelga i Bergen 21. april! 

Vi er en liten forening – så vinnersjansene er større enn hos Norsk Tipping!  

 

Hovedmedlem med e-postadresse på www.cfnorge.no, har akseptert at utsending av faktura, 

innkalling til årsmøte og annen informasjon fra foreningen, skjer via e-post. 

 

 

 

 

 

Medlemskontingent for 2012 
 

Vi legger også om rutinene for fakturering av medlemskontingent.  Faktura på medlemskontingent 

vil forhåpentligvis bli sendt ut før sommeren!  Vennligst ikke betal før kravet kommer!! 

 

 

Med vennlig hilsen  

 

Ann Iren Kjønnøy 
Leder 
Norsk forening for cystisk fibrose (NFCF) 
Postboks 904 Sentrum 
0104 Oslo 
Tlf: 0047 88 00 41 08 
E-post: post@nfcf.no 
 

  

SE PÅ NESTE SIDE HVA DU MÅ GJØRE! 

http://www.cfnorge.no/
http://www.cfnorge.no/
mailto:post@nfcf.no
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 Gå inn på www.cfnorge.no. 

 I boksen Medlemskap trykker du på   

 I påloggingsbildet fyller du ut: 

 E-post: 

o e-postadresse for hovedmedlem som allerede mottar nyhetsbrevet. 

o hovedmedlemsnummer for alle andre – (se adresselappen på dette brevet). 

NB: Husk at det noen ganger er et husstandsmedlem som mottar nyhetsbrevet og hovedmedlem 

er derfor i slike tilfeller ikke registrert hos oss med e-postadresse! 

 Passord = CFnnnn, der nnnn = hovedmedlemmets postnummer (eksempel: CF1234) 

 

 

 

 

 Når du er innlogget, trykker du på   

 Kontrollér navn, adresse og andre data for hovedmedlem.  Endre ved behov! 

o E-post til hovedmedlemmet skal være e-postadressen til den i husstanden som skal motta e-post fra 

NFCF. 

o Hvis hovedmedlemmet er et barn, brukes e-postadressen til en foresatt.  

o Vi anbefaler at du endrer passordet til noe du husker! 

                                                                                                              Husk å trykke  

 

 

 

 Når data for hovedmedlem er lagret, trykker du på lenken Rediger husstandsmedlemmer (lenken finner du 

oppe til venstre i skjemaet). 

 Det er et krav at husstandsmedlemmer skal ha samme boligadresse (jfr. folkeregisteret) som hovedmedlemmet.  

Vi ber derfor ikke om adresse for husstandsmedlemmer.   

 Kontrollér navn og andre data for ett og ett husstandsmedlem.  Endre ved behov! 

 Kun navn er obligatorisk for et husstandsmedlem.   

 Hvis et husstandsmedlem har oppgitt sin e-postadresse på hovedmedlemmet (typisk hvis hovedmedlemmet er et 

barn), så kan likevel den samme e-postadressen legges inn på husstandsmedlemmet.  

 Legg gjerne til flere husstandsmedlemmer hvis det bor flere på den samme adressen! 

Husk å trykke 

                   
 

 

Når e-postadresse er registrert, må du senere logge deg på med e-postadresse! 

 

Hvis du ønsker å endre fra husstandsmedlem til hovedmedlem  – eller omvendt – så finner du veiledning om 

dette på www.cfnorge.no.  

 

Behov for hjelp? 
Hvis du har trøbbel med innlogging eller andre ting, så send e-post til post@ncfc.no med opplysninger om 

hovedmedlemsnummer,  navn og adresse – og hva henvendelsen gjelder.  Skriv for eksempel ”112233 Kari 

Nordmann” i Emne-feltet.   

REDIGER PROFIL 

LOGG INN 

Lagre 

Lagre 

DETTE MÅ DU GJØRE: 

DATA OM HOVEDMEDLEM: 

DATA OM HUSSTANDSMEDLEMMER: 

http://www.cfnorge.no/
http://www.cfnorge.no/
mailto:post@ncfc.no

