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Ideell förening i kampen
mot diabetes under

70 år
Örnsköldsviks Diabetesförening bildades 1952, en tid när
världen såg väldigt annorlunda ut. Mycket har hänt sedan
dess och en av de stora förändringarna är hur vi övergått
till kommunikation med digitala hjälpmedel. Föreningen
har tidigare tagit steg för att vara med i den processen,
nu avser vi ta ett ytterligare steg .
Konkret innebär det i första hand att vi kommer att
övergå till att distribuera vårt medlemsblad Diabetesnytt digitalt via e-post i stället för via Postnord. Det gör
vi för att det efterfrågats av er medlemmar, men även för
att minska arbetet och kostnaderna med denna distribution. Vi vill också skapa möjlighet att ge våra medlemmar
information via SMS i ett nära perspektiv.

VIKTIGT

För att möjliggöra denna övergång krävs att föreningen har tillgång till medlemmarnas e-postadress och mobiltelefonnummer. De flesta av er har tidigare gett oss tillgång till dessa uppgifter men vi har noterat att några saknas och att några inte längre är aktuella. Detta utskick är en förfrågan om att uppdatera och meddela oss de uppgifter föreningen kan använda sig av i vår kommunikation med dig.

•

De uppgifter du lämnar kommer att användas enbart för vår kommunikation med dig som medlem i Örnsköldsviks Diabetesförening. Uppgifterna kommer att ligga i Diabetesförbundets medlemsregister, där dina tidigare lämnade uppgifter redan ligger.

•

Våra utskick utformas så att de skyddar dina lämnade uppgifter. Tex kommer alla mottagare i ett
utskick att vara anonyma för varandra.

•

Diabetesnytt kommer att distribueras via en länk som bifogas en e-post till dig. Länken leder till
föreningens hemsida hos Diabetesförbundet där alla utgåvor av Diabetesnytt publiceras redan
idag.

•

Under en övergångstid kan Diabetesnytt komma att distribueras både digitalt och via Postnord.

OBS! Att lämna dessa uppgifter är inte ett villkor för medlemskap.
Medlemmar utan möjlighet till kommunikation enl ovan kan erhålla Diabetesnytt i pappers
versionen även fortsättningsvis. Meddela oss i så fall detta i ditt svar till oss.

Jag medger att Örnsköldsviks Diabetesförening kan kommunicera med mig via följande uppgifter:
E-post

___________________________

Mobiltelefon

_____________________

Namn:

______________________________

Medlemsnummer:

___________

(Finns på adresslappen på kuvertet i våra utskick.)

Lägg ditt svar i det frankerade kuvertet som medföljer senaste Diabetesnytt nr 2 och posta snarast.

