
Medlemskontingent og medlemsregister 
Alle medlemmer i Venabygdsfjellet vel er registrert i et medlemsregister, som er verktøyet for 

kontakt mellom styret og medlemmene. For å kunne opprettholde kontakten er det nødvendig at 

registret holdes oppdatert, og det er da viktig av medlemmene melder endringer til styret. 

Den viktigste informasjon i registeret, i tillegg til Navn, hytteadresse og hjemadresse, er e-

postadresse og telefonnummer. 

Som hovedregel benyttes medlemmets e-postadresse som brukernavn, og som ekstra informasjon 

har vi registrert mobiltelefon, evt fast telefon for å sikre kontakt hvis e-post ikke fungerer. Hvis 

medlemmet endrer maila dresse uten å si ifra, mister vi kontakten uten nødvendigvis å få beskjed om 

det. 

All viktig informasjon, som er gyldig over tid, skal legges ut på hjemmesiden. Slik informasjon sendes 

også ut pr e-post eller SMS, men ligger fast på hjemmesiden. (Årsmøte innkalling, årsmøte 

dokumenter, vedtekter, nyheter og generell informasjon) 

Kontingent i Vellet kreves inn en gang pr år, og sendes som elektronisk lenke i en e-post. Ved klikk på 

lenken kommer en elektronisk faktura opp, og den kan betales med kredittkort, eller betales i 

nettbanken. 

Driftsåret/regnskapsåret for Vellet er 1. juni til 31. mai. Dette medfører at vi sender ut faktura på 

medlemskontingent og evt abonnement på hyttetilsyn på høsten, og medlemskapet er da gyldig til 1. 

juni påfølgende år. 

Alle som har åpnet for e-faktura i nettbanken, får fakturaen rett inn i nettbanken, og alt ligger klart 

for betaling på forfall 

En del hevder at det ikke fungerer å klikke på linken. 

Disse kan da kopiere hele linken, og lime denne inn i adressefeltet på nettleseren sin (Explorer, 

Chrome, Fire Fox, Opera, el.l.) 

De som fortsatt ikke får opp den elektroniske fakturaen kan kontakte kasserer eller medlemskontakt, 

og kan da få tilsendt fakturaen som et PDF vedlegg til en e-post. 

Mottager må da kopiere inn kontonummer, KID nummer og beløp i sin nettbank, og betale på den 

måten 

Et lite knippe medlemmer betaler fortsatt med Brevgiro. 

Vellet kan da skrive ut papirfaktura, og fylle ut en giroblankett manuelt. 

Dette er en tidkrevende manuell prosess, som bare kan tilbys de som ikke kan betale med noen av de 

ovennevnte metodene. Dette er en manuell, dyr og tidkrevende metode som kan ta 2 uker for 

behandling (Postgang, manuell behandling i bank, overføring til Rubic, og manuell behandling hos 

Rubic, samt informasjon til medlem) 

e-faktura og betaling med kredittkort er de enkleste og raskeste måtene å betale på, og anbefales 

benyttet av alle som har slike muligheter. 

 

Styret 


