








Arbejdsgang

Arbejdsgange for SIK og SIP

01. Tilmelding af nyt medlem

Skriftlig beskrivelse

Tilmelding har skæringsdato den 15. i en måned. Dvs. såfremt en 

person tilmelder sig eksempelvis den 16. maj, vil den første 

betaling ske den 1. juli.

Man er medlem fra den dag tilmeldingsblanketten er modtaget af 

SIP eller SIK’s Sekretariat. 

1. En borger vil gerne melde sig ind i SIK og henvender sig til TR,

SIP eller SIK’s Sekretariat.

2. Hvis ikke borgeren har hentet tilmeldingsblanketten fra SIK’s

hjemmeside og udfyldt og underskrevet denne på forhånd, får

borgeren udleveret tilmeldingsblanketten ved henvendelse og

udfylder og underskriver denne.

3. Borgeren afleverer udfyldt og underskrevet blanket til TR, SIP

eller SIK’s Sekretariat.

4. Såfremt TR får en underskrevet blanket, videregives denne

hurtigst muligt til SIP, der sender den videre til SIK's Sekretariat.
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1. En borger vil gerne melde sig

ind i SIK og henvender sig til TR,

SIP eller SIK’s Sekretariat.
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2. Hvis ikke borgeren har hentet

tilmeldingsblanketten fra SIK’s

hjemmeside og udfyldt og underskrevet 

denne på forhånd, får borgeren 

udleveret tilmeldingsblanketten ved 

henvendelse og udfylder og 

underskriver denne.

3. Borgeren afleverer udfyldt og

underskrevet blanket til TR, SIP eller 

SIK’s Sekretariat.

4. Såfremt TR får en underskrevet

blanket, videregives denne hurtigst

muligt til SIP, der sender den videre til 

SIK's Sekretariat.
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Sagens udgangspunkt. 

Kan forekomme flere gange 

i en arbejdsgang.

Almindeli gt  sagsskridt. 

Indho ldet angiver,  hvilken 

værdi der tilføres

i sagsskridtet.

Blanket eller kopi. Der kan 

ligge fl ere op ad hinanden, 

hvis der udleveres f lere 

slags i samme håndtering.

Hvilken handling der 

foretages med IT i 

systemet.

Møde

el ler

telefon.

Afgørelse.



6. SIK’s Sekretariat

registrerer tilmeldingen 

i medlemssystemet.

5. SIP eller SIK’s Sekretariat modtager blanketten. Hvis

henvendelsen sker til SIP: SIP sender blanketten til SIK’s

Sekretariat.

Indmeldelsen er først gyldig, når blanketten er underskrevet af

det kommende medlem og modtaget af SIP eller SIK’s

Sekretariat.

6. SIK’s Sekretariat registrerer tilmeldingen i

medlemssystemet.

7. SIK’s Sekretariat oplyser "Nets", at der er kommet et nyt 

medlem.

8. "Nets" modtager oplysning om det nye medlem.

9. 1 gang om måneden sender SIK’s Sekretariat en oversigt til

hver SIP, hvor det fremgår, hvem der er medlemmer. Derved

kan SIP også se, hvem der er blevet nyt betalende medlem.

9.a. SIP modtager oversigt over medlemmer.

5. SIP eller SIK’s Sekretariat modtager

blanketten. Hvis henvendelsen sker til

SIP: SIP sender blanketten til SIK’s 

Sekretariat.

7. SIK’s Sekretariat oplyser "Nets", at der er

kommet et nyt medlem.

8. "Nets" modtager oplysning

om det nye medlem.
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5. SIP eller SIK’s Sekretariat modtager

blanketten. Hvis henvendelsen sker til

SIP: SIP sender blanketten til SIK’s 

Sekretariat.

9. 1 gang om måneden sender SIK’s

Sekretariat en oversigt til hver SIP,

hvor det fremgår, hvem der er 

medlemmer. Derved kan SIP også se, 

hvem der er blevet nyt betalende 

medlem.

9.a. SIP modtager oversigt over

medlemmer.
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