
Formular til Indmeldelse og Medlemsoplysninger 

Formularen anvendes til at indsende ønske om medlemskab af 

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste (FOUAT) og til indsamling af 

medlemsoplysninger til brug for FOUAT’s medlemskartotek. 

Gå ind i menuen som ligger ude til venstre på forsiden. 

Klik på menupunktet ”Indmeldelse og Medlemsoplysninger”, så kommer formularen frem. 

Du kan vælge at udfylde formularen direkte, eller som mange sikkert vil være nødt 

til, at notere sig formularens punkter og finde de ønskede oplysninger frem. 

Bemærk at der er felter i formularen der indbyder til ”en lang historie”. Disse felter 

er markeret med ”Max. 255 tegn”. 

Sidste punkt i formularen er ”Billede”. Dette er valgfrit, men hvis du ønsker at vedhæfte dit billede 

kan du med fordel gøre et billede klar inden du starter. De fleste vil sikkert vælge et billede der kan 

sammenlignes med et gammeldags ”pasfoto”, dog uden at skulle opfylde de samme strikte 

regler….bare vælg et vellignende billede. 

Når du trykker på symbolet (pilen) under ”Billede” åbner din computer en 

”Stifinder” eller ”File Manager” eller lignende mapper med filer/billeder. Vælg dit 

billede og tryk på ”Åbn”. Dette vil overføre billedet til formularen. 

Hvis du skulle have glemt et af de med rød stjerne markerede felter eller udfyldt et 

felt forkert kan formularen ikke afsendes. Du vil blive ledt tilbage til det felt og der 

vil stå en bemærkning. Udfyld feltet og tryk ”send” igen. 

Når formularen er udfyldt med de obligatoriske og eventuelt også de valgfri oplysninger trykker du 

bare på ”Send”. Formularen med dine oplysninger sendes automatisk til FOUAT 

Forretningsfører og er derefter kun tilgængelig for dem som har ret til og behov for 

dine oplysninger. 

Hvis din formular er afsendt som et ønske om indmeldelse vil du snarest blive 

kontaktet af foreningen/relevant kreds. 

God fornøjelse og tak for dit input. 

FOUAT 


