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 Guide: Bli medlem 

För person som vill bli medlem i Svenska Brukshundklubben  
Gå till https://brukshundklubben.membersite.se 

 

 

 

 

Bli medlem i lokal brukshundklubb: 
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Bli medlem i en rasklubb: 

 

 

 

  



 Guide: Bli medlem 

Nästa steg är lika oavsett om du vill bli medlem i en lokalkubb eller rasklubb: 
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Lägg till familjemedlem. 

Om ni är flera i familjen som vill bli medlem i samma klubb samtidigt kan du 
lägga till dem här innan du går vidare till betalning. Familjemedlem betalar 
bara klubbavgiften, ingen förbundsavgift, men det är bara kansliet som kan 
skapa ett medlemskap till familjemedlemmen. Efter att familjemedlem är tillagd 
behöver du mejla medlem@brukshundklubben.se för att den personen ska få ett 
medlemskap. I mejlen anges medlemsnummer på den i familjen som lagt till en 
familjekoppling och uppgifter på den blivande familjemedlemmen: namn, 
personnummer, mobilnummer, e-post, adress och vilken klubb personen vill 
teckna medlemskap i.   
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Gå vidare till betalning: 

 

 

 

I nästa steg kommer du till Swish-betalning: 
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Bli medlem i ytterligare klubb/ar 
Medlemmen behöver vara inloggad för att kunna göra detta!  

Gå till https://brukshundklubben.membersite.se och logga in 

Är du medlem i en 
rasklubb/lokalklubb 
och vill bli medlem i 
ytterligare en klubb 
gör du så här. 

1. Klicka på 
Medlemskap. 

2. Klicka på Bli 
medlem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Välj rasklubb eller län (under län hittar du lokalklubbarna).  

 

4. Klicka dig fram till den rasklubb eller lokalklubb du vill bli medlem 
i. 

5. Tryck på välj på det medlemskap du ska ha.  
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6. Kryssa i att du accepterar bestämmelser och villkor samt att du 
kontrollerat att din personliga information är korrekt. 

 

medlem@brukshundklubben.se för att lägga till ett 
medlemskap på familjemedlemmen. Endast kansliet kan lägga in 
familjemedlemskap. Ange medlemsnummer på den i familjen som lagt 
till en familjekoppling och uppgifter på den blivande 
familjemedlemmen: namn, personnummer, mobilnummer, e-post, 
adress och vilken klubb personen vill teckna medlemskap i. 
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8. Välj sedan att fortsätt direkt till betalningen.  

 

9. I nästa steg kommer du till Swish-betalning: 

 

 

 

 

 

Välkommen som medlem! 

Svenska Brukshundklubben – för dig och din hund 
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