
03-04-2017 
 

Vejledning til administration af ind – og udmeldelser i videnskabelige selskaber 

 

Administration af indmeldelse:  

Som administrator for et selskab modtager du en besked i din mailboks om at der er en som anmoder om 

medlemskab.   

 

1. Log ind som medlem på Log på som medlem på www.laeger.dk og gå til ”Min Side” for at behandle 

anmodningen.  

2. Klik på fanen ”Dit Medlemskab”  

3. Vælg ”Videnskabelige selskaber”.  

4. Vælg derefter det selskab du administrerer – fx ”Dansk Cardiologisk Selskab – Hændelser”  

 

 

http://www.laeger.dk/
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Her kommer listen og de personer som ønsker indmeldelse, Klik på ”start behandling”  

 

 

 

Data på ansøgeren vises, og for at komme videre klik ”næste”. 

Der er muligt at vedhæftede bilag ved ansøgning om medlemskab, og disse vil kunne åbnes og ses her.  
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Information om betaler vises og for at komme videre

 
klik ”næste” 

 

1. Her vises specialet, hvis medlemmet har et opnået et speciale, og dette er blevet registreret i 

Lægeforeningens medlemssystem.   

2. Beslut om der ønskes at acceptere eller afvise anmodningen. 

3. Klik ”accepter anmodning” hvis dette ønskes. Herefter kommer følgende frem: 
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1. Medlemskontingent udfyldes med satserne som ønskes  

2. Tekst til mail til det nye medlem revideres/tilføjes til standardteksten.  

3. Klik ”Indsend”. Når dette er sket er medlemmet indmeldt og medlemmet modtager mail med 

bekræftelsen.  

 

Klik derefter ”Afslut” og du kommer retur til startbilledet.  

 

Ved spørgsmål omkring håndteringen af indmeldelserne kontakt Lægeforeningens medlemsservice på tlf. 

35 44 85 00 eller pr. e-mail vs@dadl.dk.  
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Administration af udmeldelse: 

Læger:  

1. Log ind som medlem på www.laeger.dk og gå til ”Min side”  

2. Klik på ”Dit medlemskab”.  

3. Vælg derefter ”Videnskabelige selskaber” 

4. Vælg derefter det ønskede selskab under ”Udmeldelse af videnskabeligt selskab” 

 

 
 

Udfyld nedenstående og klik på indsend. 

http://www.laeger.dk/
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Derefter kommer følgende op. 

   

 
Når der er trykket på indsend får administrator besked om medlemmets udmeldelse i sin mail. 

 

Ikke-lægelige medlemmer:  

Medlemmet sender mail til selskabet, som videresender denne til vs@dadl.dk. Mailen skal 

indeholde navn, adresse og cpr.nr. 

mailto:vs@dadl.dk

