
Kære medlemmer af Personaleforeningen ved Holstebro Kommune!

Indtil nu har alle medlemmer af Personaleforeningen haft fysiske plastikkort, som man skulle
fremvise ved arrangementer eller ved benyttelsen af rabataftaler.

Hovedudvalget har besluttet at købe en digital løsning, hvor éns medlemskort skal fremvises
i en App på mobiltelefonen, og hvor også rabataftalerne vil kunne ses - dog kun som en
oversigt. Vil man læse om rabataftalerne i sin helhed, kan man fortsat finde dem på
Personaleforeningens hjemmeside.

Fra d. 16. maj 2022 og frem til d. 31. august 2022 er der en overgangsperiode, hvor man
kan bruge både det fysiske og det digitale medlemskort. Fra d. 1. september 2022 vil det kun
være muligt at fremvise det digitale medlemskort, og de fysiske kort vil betragtes for ugyldige
og skal bortskaffes.

I overgangsperioden vil rabatafatalerne blive oprettet i App´en løbende.

For at kunne få det elektroniske medlemskort, skal man foretage sig følgende:

Lønnede medlemmer:
1. Klik på linket: https://signup.econnect.apptising.com?union=223170
2. Udfyld formularen på siden:

● Dit navn
● Spring linjen med “Efterlønner/Pensionist” over
● Udfyld dit medarbejdernummer, som du finder på din lønseddel
● Udfyld din mailadresse - tjek, at du har skrevet korrekt!

○ Brug din egen mailadresse - systemet accepterer ikke den samme
mailadresse til to forskellige medlemmer.

● Vælg en adgangskode - min. 8 tegn
● Gentag adgangskoden
● Klik på “Opret”

Efterlønnere og pensionister:
1. Klik på linket: https://signup.econnect.apptising.com?union=223170
2. Udfyld formularen på siden:

● Dit navn
● Efterlønner/Pensionister slår linjen til
● Udfyld din mailadresse - tjek, at du har skrevet korrekt!

○ Brug din egen mailadresse - systemet accepterer ikke den samme
mailadresse til to forskellige medlemmer.

● Vælg en adgangskode - min. 8 tegn
● Gentag adgangskoden
● Klik på “Opret”

https://signup.econnect.apptising.com?union=223170
https://signup.econnect.apptising.com?union=223170


Når du er oprettet i systemet, skal du downloade følgende App:
eConnect
iOS styresystem: https://apps.apple.com/us/app/econnect/id1586470386

Android styresystem: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.apptising.econnect
eConnect

Der vil blive mulighed for at få hjælp til at blive oprettet i systemet samt downloade App´en
mandag d. 23. maj på biblioteket i Holstebro kl. 16.30-17.30.

Evt. henvendelser:
Jarka Hansen
jarka.bach.hansen@holstebro.dk
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