5 Medlem
5.1 Epost till medlem
När centrala/lokala användaren vill skicka ett epostmeddelande till en medlem kan
användaren klicka på symbolen för epost till medlem
via medlemslistan i
Medlemsadministration.
När denna klickas på kommer användaren till bilden nedan. Här kan användaren
skriva ett meddelande som har et

5.2 Personinformation
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5.3 Personekonomi

5.4 Personuppdrag

6 Kompetens
Kompetenser är grupperade efter kompetenstyper och dessa kan ses som en
generalisering av kompetenserna. Utan en kompetenstyp kan en kompetens inte
skapas. En kompetenstyp kan heller inte raderas om en kompetens är kopplad till
kompetenstypen.
Kompetenserna kan enbart hanteras centralt.

6.1 Kompetenstyp
I Kompetenstyp - Sök kan kompetenstyperna sökas fram efter namn och beskrivning.
För att skapa en ny kompetenstyp använder man knappen Lägg till ny. Namn samt
beskrivning måste anges och därefter klickar man på knappen Spara för att
kompetenstypen ska lagras.
De befintliga kompetenserna kan redigeras samt raderas
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6.2 Kompetens
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6.3 Personlig kompetens

7 Licens
Licenser kan endast hanteras av centrala användare.

Översikt. Här har användaren översikt över antalet licenser, licenstyper, licenspriser
samt personliga licenser.

Licenstyp anges för att gruppera licenserna efter exempelvis tävlingslicenser. Den
centrala användare kan registrera ny licenstyp som de kopplar till en övergripande
licenstyp. Licenstyperna går att söka fram i licenstyp sök.
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Figur 13: Licenstyp

Redigera licenstyp genom att klicka på symbolen för redigering

Figur 14: Redigera licenstyp

Skapa ny licenstyp via knappen

Figur 15: Skapa ny licenstyp

Licenspris
Licenspriser går att söka fram via Licenspris – Sök där licens, år samt pris går att
ange som urval.
Licenspriserna kan läggas till via Lägg till ny där licens samt licensår anges.
licensprisernas fakturarader kan redigeras, licenspriserna kan redigeras samt
raderas.
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Licenserna läggs till via knappen lägg till ny där licensnamn, licenstyp, klient,
åldersklass, samt ska uppdateras till kan anges.
Licenserna går att söka fram efter licensnamn, licenstyp samt förbund.
De befintliga licensernas licensuppgifter kan redigeras samt raderas.
Dess faktura rader kan redigeras via fakturasymbolen.

Sök bland licenspriser via

från licensfliken.

Figur 16: Sök Licenspris via licensfliken
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Figur 17: Redigera licens

Personlicens går att söka fram efter person, licens, licens år samt status.
De befintliga personlicensernas licensuppgifter kan redigeras samt raderas.
Dess faktura rader kan redigeras via fakturasymbolen.

Figur 18: Personlicens

Redigera personlicenser
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Medlemmarna kan på egen hand köpa licenserna via knappen köp licens på min
profil.
Där finns de valbara licenserna och genom att klicka på betala kan medlemmen
betala sin licens och därefter skriva ut den.

8 Bli Medlem
Här kan personer själva betala in medlemsavgiften för att bli medlemmar i en valfri
lokalförening. Personen väljer vilket betalsätt de önskar att betala på, fyller i sina
personuppgifter, väljer den lokalförening de önskar att bli medlem i samt klickar på
knappen Nästa.
Personen kan antingen välja mellan att betala via kortbetalning (Visa och
Mastercard), sin internetbank eller via ett inbetalningskort som kommer att skickas till
den adress personen uppgett.
Bland personuppgifterna är personnummer, för- och efternamn, gatuadress,
postnummer samt e-post obligatoriska fält. Dessa är markerade med en stjärna och
måste alltså fyllas i för att personen ska kunna bli medlem.
Därefter väljer personen en lokalförening som de önskar att bli medlem i. Personens
medlemskategori tilldelas efter ålder samt om personen varit medlem sedan tidigare.
Om personen varit medlem i lokalföreningen under de tre senaste åren men sen valt
att avsluta medlemskapet blir personen tilldelad medlemskategorin Intro vid
nyregistrering. En person som inte varit medlem tidigare blir tilldelad
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medlemskategori Intro. I annat fall görs en kontroll på personens ålder och utefter
det sätts rätt medlemskategori.

Figur 19: Bli Medlem

Då uppgifterna fyllts i och personen valt att betala med kort hamnar personen på
PayEx betalsida. Då personen fyllt i rätt uppgifter genereras en ny person/medlem i
Backoffice-systemet och Medlemsadministrationen.

Figur 20: PayEx

23

9 Min Profil.
Medlemmen tilldelas ett lösenord och användarnamn i början av medlemskapet.
Dessa inloggningsuppgifter kan medlemmen sedan använda för att logga in på Min
Profil. På Min Profil kan medlemmen se sin personinformation som medlemmen kan
redigera vid eventuell adressändring etc.
Medlemmen se sin Klubbinformation där lokalföreningen, medlemskategori,
inträdesdatum, utträdesdatum samt saldo visas. Har medlemmen en obetald faktura
för medlemsavgiften kan medlemmen se samt betala fakturan direkt via Min Profil
genom att klicka på
.

Figur 21: Klubbinformation

Medlemmen kan även se sina eventuella ryttarlicenser på Min Profil. I sektionen
Ryttarlicens visas vilken licens medlemmen har köpt, vilken typ av licens, år då
licensen är giltig samt licensens status alltså om den är betald eller fakturerad.

Medlemmen kan köpa en licens direkt via Min Profil via knappen Köp licens.
Medlemmen skapar en ny licens genom att välja en licens i droplistan samt ange för
vilket år licensen ska gälla. Därefter skapar medlemmen licensen via knappen
Skapa.

Då medlemmen skapat en licens skapas en obetald faktura. Medlemmen kan se och
betala sina obetalda licensfakturor genom att klicka på . Då visas de obetalda
fakturorna som medlemmen kan betala via Direktbetala.
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Har medlemmen blivit tilldelad ett uppdrag kan den förtroendevalda se sina uppdrag
på Min Profil. Den förtroendevalda kan se i vilken lokalförening, kommitté och vilket
uppdrag han/hon har. Från och till datum samt status.
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