
Avisering av medlemsavgift 2022 
 

Aviseringsprocessen 

 

• Originalfaktura med erbjudande om att förnya ditt medlemskap skickas den 18 januari, 

via mejl i första hand eller postadress om det är förvalt av medlem– kredittid 30 dagar  

 

• Påminnelse om att förnya ditt medlemskap 1 - via sms, kredittid 10 dagar  

 

• Påminnelse 2 om att förnya ditt medlemskap - via brev, kredittid 10 dagar  

 

OBS! De fakturor som skickas ut från oss är ett erbjudande om att förnya ditt medlemskap. Väljer du att 

avsluta ditt medlemskap får du gärna meddela denna info till medlem@attention.se annars kommer de 2 

påminnelserna att skickas ut ändå. Påminnelserna är inga krav på betalning utan bara en hjälp om du skulle 

ha glömt eller missat din faktura. Om medlemskapet inte förnyas efter den sista påminnelsen skickats ut 

avregistreras du som aktiv medlem enligt GDPR. Ångrar du dig senare under året kan du alltid ansöka om 

nytt medlemskap via vår hemsida https://attention.se/bli-medlem/medlemsansokan/  

 

Betalsätt av faktura 

• Betallänk kopplat till Swish eller kortbetalning följer med i mejlutskick. 

• OCR-nummer på avi 

• Logga in på medlemssidan och betala med Swish eller kort 

• QR-kod på avi – du kan skanna den i din bankapp eller hos din internetbank via 

webbläsare. Den fyller då i bankgironummer, OCR samt belopp per automatik 

 

Autogiro 

Är ett fördelaktigt sätt att inte behöva hålla reda på när medlemsavgiften ska betalas och 

medlemmen riskerar inte att missa sitt medlemskap. Så här fungerar det! 

 

• Ny medlem registrerar sig via webben och får en bekräftelse på sin anmälan till sin e-

post.  

• I bekräftelsen finns en länk som gör det möjligt att digitalt med hjälp av Bank ID fylla i ett 

autogiromedgivande.  

• Detta slår då igenom till nästa års medlemsavgiftsbetalning och beloppet kommer då att 

dras per automatik från medlemmens bankkonto vid tid för avisering. 

• Vill medlemmen att autogiro ska upphöra kontaktar de kansliet eller sköter det via sin 

egen internetbank.  

• När originalfakturan nu skickas ut i januari 2022 kommer de medlemmar som inte redan 

har autogiro också att få det erbjudandet. Observera dock att det börjar gälla först 2023 

 

 

Uppdatering av kontaktuppgifter 

För att fakturor och annan information från oss ska komma fram behöver vi korrekta uppgifter 

till er. Det är därför viktigt att ni håller oss uppdaterad genom att logga in på er medlemssida och 

se att all information stämmer.  

Ni loggar in via denna länk https://attention.arcmember.net/Public/Welcome.aspx . 

mailto:medlem@attention.se
https://attention.se/bli-medlem/medlemsansokan/
https://attention.arcmember.net/Public/Welcome.aspx


Har ni inte loggat in tidigare börjar ni med att välja skapa/glömt lösenord och följa vidare 

instruktioner.  På er medlemssida kan ni även välja om ni hellre vill läsa tidningen digitalt samt 

om ni önskar få era fakturor med brev istället för e-post.  

 

 

Har ni frågor om kommande avisering, hör av er till medlem@attention.se  
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