Bästa medlem!
För att förbättra SÖFs medlemsservice pågår en uppgradering av vårt medlemsregister som numera
hanteras av Föreningshuset. SÖF har inte längre något medlemsregister via Sveriges Läkarförbund
och all medlemsinformation kommer att skickas direkt från SÖF via e-post. Det är således viktigt att
vårt medlemsregister är uppdaterat och inkluderar aktuella e-postadresser. I medlemsregistret finns
nu möjlighet att ange egna intresseområden och önskemål om olika medlemsförmåner, t.ex. AAO:s
ONE network. Det finns nu även en möjlighet att välja bort Acta Ophthalmologica i pappersformat.
För att kunna tillgodose olika intressen och göra utskick till rätt målgrupp ber vi även om information
gällandeakademisk titel och tjänstenivå (ST-läkare, specialist, verksamhetschef, studierektor med
mera).
Vi arbetar sedan en tid på att uppfylla GDPR med utgivaren av Acta samt med AAO. Distributionen av
Acta återupptas när vi har fått detta klart, troligen inte förrän efter sommaren. Då kommer även
online-access till Acta.
Tidigare har de medlemmar som inte varit medlemmar i Läkarförbundet betalat en högre
medlemsavgift till SÖF, jämfört med medlemmar som varit anslutna till både SÖF och
Läkarförbundet. Eftersom vi nu inte längre använder oss av Läkarförbundets medlemsservice så
kommer medlemsavgiften vara 650 kr för alla betalande medlemmar, oavsett medlemskap i
Läkarförbundet.
För att kunna tillhandahålla en hög medlemsservice ber vi nu alla medlemmar att uppgradera sina
uppgifter i funktionen Min sida i vårt nya medlemsregister. En länk till medlemsregistret finns på
SÖFs hemsida (swedeye.org), under fliken ”Medlemmar” och ”Ändra dina kontaktuppgifter”. Man
kan även logga in direkt via: https://forening.foreningshuset.se/sveriges-ogonlakarforening/minsida
Om du saknar login trycker du på knappen ”Inget lösenord?”. Då skickar registret login till den epostadress som finns registrerad. Det finns dock cirka 200 saknade eller felande mejladresser i
registret så alla kan inte få lösenordet mejlat. Vid problem medinloggningen, var god kontakta
fackligsekreterare@swedeye.org. OBS! Det är inte samma inloggning till lösenordskyddat material på
hemsidan som till medlemsregistret. Precis som förut nås lösenordskyddat material som t.ex. tidigare
nummer av Ett Ögonblick och PM-banken via fliken ”Medlemmar” och ”Logga in”.
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