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Lokal instruktion – deltagaranmälan till loge eller sammankomst
OM/O i Gävle Frimurarsamhälle har beslutat att besök i och tjänstgöring vid sammankomst SKALL
föregås av anmälan. Det gäller såväl besökande bröder som ämbetsmän och amanuenser!
Max trettio (30) bröder, inklusive ämbetsmän och amanuenser får samtidigt delta i respektive
sammankomst. Deltagaranmälan SKALL göras via SFMO hemsida; www.frimurarorden.se . I vissa fall,
t.ex vid högtidsdagar, må deltagarantalet utökas till femtio (50) bröder.
Nedan en beskrivning på hur deltagaranmälan SKALL göras:
1. Logga in som medlem (inloggning är medlemsnummer, har du inte lösenord kan du ansöka
om det på SFMO hemsida).
2. Om du är medlem i Loge/Kbrf i Gävle kan du direkt gå till dess arbetsordningen till höger.
3. Är du medlem i Svea Provinsialloge eller annan loge klickar du på ”Sök enhet” och skriver sen
namnet på din Loge/Kbrf i rutan ”Enhetsnamn eller ort”, därefter klicka på ”Sök enhet”.
4. Under ”1 Fördelningen” anges t.ex. ”Andreas (IV-V – VI)” och ”Gevalia”.
5. Klicka på namnet på din Loge/Kbrf, därefter på ”Enhetens sidor”.
6. Under ”Vald enhet (namn på Loge/Kbrf)”, gå till ”Arbetsordning”.
7. Lokalisera den sammankomst du vill besöka och klicka på ”Info och anmälan”.
8. Information om sammankomsten visas, bl.a. kan du se vilka och hur många som är anmälda.
9. Klicka på ”Anmäl att du kommer”, fyll i dina uppgifter och klicka på ”Bekräfta anmälan”.
10. Du får ett mejl till din epostadress med uppgifter om sammankomsten och din anmälan.
Du kan senare logga in och följa utvecklingen av anmälda för aktuell sammankomst. Om du bedömer
att det blir för många kan du enkelt avanmäla dig. Om du har blivit sjuk skall du avanmäla dig.
Broder som inte har tillgång till dator, eller behöver hjälp med anmälan, bör kontakta en annan
broder som kan hjälpa till. Alla bröder ombeds att sprida informationen och hjälpa sina äldre bröder.
Sammanfattning;
• Deltagande i sammankomst SKALL anmälas via SFMO hemsida, senast två dagar före!
• Deltagande i brödramåltiden anmäls som tidigare, via Frigepo.se.
• Ämbetsmän som ser en för stor risk i att delta må utebli från sammankomst.
• Ämbetsman eller broder som har symptom som kan vara Covid-19; får INTE deltaga

OM SJL Polstjernan

OM SAL Gevaia
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