INFORMATION

2016-12-01

Från 1 januari så får du som är medlem i EKAF tillgång
till ett digitalt medlemskort via Cardskipper.
Alla som är berättigade till ett medlemskort kommer att få ett mail
eller sms 1 januari med instruktioner om hur du går tillväga för att
komma igång, om du inte får det så kontakta EKAF.
Här nedan ser du instruktionerna steg för steg:
1. När du fått ett mail/sms från EKAF så trycker du på länken som finns i texten
2. Då ser du medlemsinformation som sms;et/mailet är kopplat till. Har du ett konto
sedan tidigare tryck Ja annars Nej. Trycker du Ja så blir du skickad till
Appstore/Google Play om du inte har Cardskipper installerat på din enhet
3. Har du tryckt Nej i steg 2 så kommer du till kontoregistreringen. Här anger du
mailen du vill koppla till ditt konto, och om du vill ändrar du lösenordet. Du
kommer att få en bekräftelse på mail med dessa uppgifter när du tryckt på Skapa
konto
4. När du tryckt på Skapa konto skickas du vidare till Appstore/Google Play
beroende på vilken enhet du använder. Ladda sedan ner appen
5. När du öppnar appen för första gången, räcker det med att du anger det mobilnr
som sms;et levererades till och trycker Slutför registrering för att logga in

Har du frågor om nedladdning kan du gå in via denna länk
http://cardskipper.se/Support

SMS/MAIL SKICKAS TILL DIG
DEN 1 JANUARI, EFTER DET
KAN DU LADDA NER APPEN
ENLIGT INSTRUKTIONERNA.
BESÖKSADRESS:
MunktellArenan
Utbildningslokalerna 1 tr
Verkstadsgatan 5
633 42 ESKILSTUNA

Vid oklarheter eller om du vill ha
medlemskortet i pappersform ring
016/710 2460 eller maila
ekaf@eskilstuna.se

ANMÄLNINGAR TILL:
www.ekaf.nu under
”Anmälan till aktiviteter”
016-710 2460
ekaf@eskilstuna.se

PRENUMERERA PÅ EKAF,s NYHETER:
Gå in på www.ekaf.nu på Senaste nytt till
vänster i menyn. Klicka på @Prenumerera
högst upp på sidan och skriv in din mailadress.

