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Medlemsansvarig i kretsen
• Vad gör en medlemsansvarig?



Frågor och önskemål
• Hur får vi reda på nya medlemmar och vem registrerar dem?
• Vem ska skicka fakturor och påminnelser?
• Vi har avliden medlem där avgiften inte är betald. När/hur tas dessa bort?
• Utskick via systemet? Hur gör vi? Har ngn testat? Hur ser vi 

epostadresser som inte funkar? 
• Ny medlem, varför står det: Har löpt ut och inväntar förnyelse (2021-03-

08) 
• Genomgång vad vi i kretsarna förväntas göra vore bra
• Saknar uppgifter i rapport: betaldatum, postnr, ort
• Hitta enskild medlem och redigera detaljer
• Söka om en person är medlem
• Nya medlemmar från ett visst datum



Behörigheter

• Göra sökningar och rapporter
• Göra utskick via e-post
• Uppdatera adress och andra uppgifter
• Skriva ut och mejla medlemskort
• Hämta och skicka faktura
• Skriva ut etiketter
• Avsluta avliden medlem
• Skriva in nya medlemmar (men måsta aktiveras av admin)
• Tilldela roll, t ex nya styrelseledamöter



Behörighet saknas

• Avsluta medlemmar som ber om det
• Aktivera en medlem som inte betalt sin avgift, om det gäller 

lång tid, t ex uppemot ett år
• Registrera betalningar
• Utskick via SMS eller brev
• Administrera andra kretsars medlemmar



Nya medlemmar 



Bli medlem
1. Automatiskt utskick av 

välkomstmejl med
bifogad faktura till den nya
medlemmen

2. Automatiskt utskick till
admin att det registrerats
en ny medlem

Nya medlemmar 



Nya medlemmar 



Fliken Individer



Sökkriterier



Vänstermenyn



Registrera ny medlem



Hjälp



Har vi besvarat frågorna?
• Hur får vi reda på nya medlemmar och vem registrerar dem?
• Vem ska skicka fakturor och påminnelser?
• Vi har avliden medlem där avgiften inte är betald. När/hur tas dessa bort?
• Utskick via systemet? Hur gör vi? Har ngn testat? Hur ser vi 

epostadresser som inte funkar? 
• Ny medlem, varför står det: Har löpt ut och inväntar förnyelse (2021-03-

08) 
• Genomgång vad vi i kretsarna förväntas göra vore bra
• Saknar uppgifter i rapport: betaldatum, postnr, ort
• Hitta enskild medlem och redigera detaljer
• Söka om en person är medlem
• Nya medlemmar från ett visst datum



Avslutning



Ändrade postnummer


