Medlemsadministrasjon
Velkommen som tillitsvalgt i ditt lokallag. Denne brukerveiledningen tar for seg de mulighetene
«medlemsadministrasjon» gir deg i portalen til NJFF. Følgende verv gir deg tilgang til
medlemsadministrasjon:









Leder
Nestleder
Styremedlem
Sekretær
Kasserer
Ungdomsansvarlig
Kvinnekontakt
Studieansvarlig

Sjekk dine verv
Det første du må gjøre er å sjekke at du virkelig står registrert med ett eller flere av de overnevnte
vervene i ditt lokallag. Dette gjør du enklest ved å gå inn på portalsidene til ditt lokallag og klikke på
«Om oss» i toppmenyen. Her finner du den siste oppdaterte oversikten over styresammensettingen i
laget. Noen ganger er denne ikke oppdatert.

Verifiser deg og logg inn
Hvis du ikke har vært inne på medlemsnett må du først opprette deg som bruker. Deretter verifiserer
du deg, og logger til slutt inn. Brukerveiledning til denne prosessen finner du her.
Etter pålogging kommer du inn på denne siden:

Ta gjerne en titt på «min side», «mine vervinger» eller «verv en venn». Som tillitsvalgt med ett eller
flere av de overnevnte verv får du i tillegg opp valget «Medlemsadministrasjon». Det er mulighetene
som er lagt til dette valget vi skal vise deg her.

Medlemsadministrasjon
Etter å ha klikket deg inn på medlemsadministrasjon sjekker du at du finner lokallaget ditt i den
øverste nedtrekks-menyen. Velg (klikk på) lokallaget ditt.

Vi skal nå se på de ulike mulighetene du har i medlemsadministrasjon.

Søk medlem
Når du er inne på «søk medlem» kan du lage ulike utdrag av medlemsoversikter. Du kan sortere på
ulike kategorier. Klikk deg rundt og sjekk de ulike mulighetene.

Hvis du klikker på søk-knappen, uten å gjøre noen former for sortering, vil du få opp en komplett liste
over alle aktive medlemmer. Etter å ha gjort et søk kan du eksportere medlemslista til et regneark
eller et PDF-dokument.
Du kan også sende en e-postmelding til de medlemmene som
er registrert med e-postadresse. Du kan se dette på denne videosnutten.

Verv
Som tillitsvalgt har du anledning til å endre styresammensettingen i lokallaget. Endringene som
gjøres her gjenspeiler seg under «Om oss» på nettsiden. Det er derfor viktig at
styresammensettingen er oppdatert.

Et nytt styremedlem legges til ved å klikke på «Opprett nytt verv» (1). Du får da opp en dialogboks
hvor du enten kan legge inn medlemsnummeret til nytt styremedlem direkte, eller du kan skrive inn
navn og søke etter medlemmet.

Velg hvilken type verv vedkommende skal ha, og i hvilken periode en er valgt til å sitte i styret. For å
fjerne en person fra styret er det bare å klikke på «Avslutt»-knappen (2) til høyre.
Klikk her for å se en liten videosnutt om verv/styreadministrasjon

Dokument innrapportering
For å gjøre det enklere og sende inn beretning, regnskap, momsrefusjonsskjema, vedtekter og andre
innrapporteringer har dette blitt en del av den nye medlemsadministrasjonen. Vi vil legge ut aktuelle
maler i portalen så snart disse blir klare.

Se denne videosnutten for å se hvordan du laster opp et dokument i løsningen.

Pris innrapportering
Under «Pris innrapportering» kan du oppdatere lagets andel av kontingentsatsen.

Vervepremier
Mange lokallag samler vervepoeng for å benytte disse til gaver og premier. Den nye løsningen gir en
mulighet for medlemmer å donere vervepoeng til foreningen. Det kan jo hende at foreningen
gjennomfører et større arrangement hvor det er fokus på verving, og man vil at vervepoengene i
denne sammenhengen skal tilfalle lokallaget.
Hvert enkelt medlem kan nå krysse av nederst på sitt verveskjema at de ønsker å donere
vervepoenget til lokallaget.

Hvis lokallaget har noen vervepoeng finner du en oversikt over dette under fanen «Vervepremier».

Søk instruktør
På lik linje med medlemssøk kan du også søke opp instruktører knyttet til ditt lokallag. Du kan sortere
på instruktørtype og om de aktive eller passive. I tillegg skal du kunne eksportere instruktørlista over
til regneark, PDF-dokument og kunne sende en e-post til aktuelle instruktører via løsningen.

I skrivende stund er ikke dette helt på plass enda
Her finner du en liten videosnutt på bruk av instruktørsøk.

