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Nyhetsbrev # 1 2021
Ny förmån för medlemmarna i reikiförbundet presenteras i årets första
nyhetsbrev. God fortsättning och god läsning.

Ordförande har ordet. 
 
Vi har nu sjösatt vår nya plattform till vår hemsida
och också ändrat lite på utseendet.
När det gäller betalning av medlemsavgiften så sker den med betalning via
betalkort. Avgiften sätts in på Stripe som sedan är kopplat till vårt
medlemsregister. Det är ett fantastiskt system vilket underlättar avsevärt för vår
kassör som inte behöver föra in uppgifterna manuellt. 

Nu kan vi lägga till ytterligare en medlemsförmån. Vi lånar ut vårt eget virtuella
mötesrum (vårt Zoom-rum i vilket vi har styrelsemöten) så att du kan arrangera
en digital Reikiträff – utan kostnad.

Så funkar det
Du får en länk som du kan dela till de personer som du vill bjuda in på mötet.
När det är dags för mötet klickar mötesdeltagarna på länken och kommer rätt in
i mötesrummet. (Är det första gången de loggar in behöver de ladda ned
programmet Zoom. Installationen startar automatiskt när de klickar på länken).

Sedan kan ni se och prata med varandra.

Styrelsen hjälper dig
Logga in 15 minuter innan mötet så kommer en styrelsemedlem att möta upp
dig i det digitala rummet för att ge dig en rundtur i programmet.
Styrelsemedlemmen lämnar mötet innan dina deltagare anländer.

Det kan bara vara ett möte i gång i taget – först till kvarn gäller. Vid intresse
maila ordforande@reikiforbundet.se Ange ditt namn och ditt medlemsnummer.

PS. Flera medlemmar berättar att de får FLER DELTAGARE på de digitala
mötena än de fysiska!
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Ovanstående text finns också på hemsidan under medlemszon. 

Har ni loggat in med det nya lösenordet?

Tack för ordet. 
 
Bengt-Arne Gustavsson
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