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ALLMÄNT

Svenska Kyrkans Unga har ett medlemsregister på internet som kallas Medlemssidorna.
Systemet som heter Softadmin har en publik del för besökare och medlemmar, samt en
administrativ del som är helt skild från den publika. Här i manualen använder vi
uttrycket ”framsidan” för det som syns publikt på webben och ”baksidan” för den
administrativa delen. Den som har behörighet att administrera sin lokalavdelning kan
se och redigera uppgifter som rör den egna lokalavdelningen och bara det som rör den.
Den som har behörighet att administrera ett distrikt kan se och redigera uppgifter som
rör distriktet och alla lokalavdelningar som hör till distriktet. Förbundskansliet kan se
och redigera alla uppgifter i hela organisationen.

LOGGA IN

För att kunna logga in på ”baksidan” måste du ha behörighet på Medlemssidorna. Om
du är kopplad till en funktion i din lokalavdelning eller på ditt distrikt (som till exempel
registeransvarig, kontaktperson, anställd, etc) kan du logga in med samma lösenord på
”baksidan” som du använder på ”framsidan”. Ingången till ”baksidan” hittar du i form
av en länk på ”framsidan” av Medlemssidorna.

TIPS!
I blå rutor hittar du
tips som underlättar
ditt arbete eller visar
på fiffiga lösningar!

OBS!
I röda rutor finns
sådant som är viktigt
att komma ihåg.

OBS!
På ”baksidan” måste
du logga in med ditt
medlemsnummer.

Bilden visar första sidan till administrationsdelen av
Medlemssidorna, ”baksidan”, som du når via länken
www.svenskakyrkansunga.se/m-sidor/admin.

NYHET: LOGGA IN FRÅN HEMSIDAN

Sedan i april 2015 kan medlemmar logga in på Medlemssidorna direkt från Svenska
Kyrkans Ungas hemsida (www.svenskakyrkansunga.se), i det svarta fältet överst på sidan.

GLÖMT LÖSENORD

Den som har glömt sitt lösenord kan klicka på länken ”Glömt lösenord” längst upp till
höger på framsidan och fylla i sitt personnummer/medlemsnummer och sin
e-postadress samt klicka på ”Skicka lösenordet”. Då kommer ett tillfälligt lösenord att
skickas till den adress som angivits. Detta lösenord gäller bara i en timme. Den som
använder ett tillfälligt lösenord kommer att få en uppmaning att välja ett nytt
lösenord. Det nya lösenordet kommer även att gälla på framsidan av Medlemssidorna.

OBS!
En förutsättning för
att få nytt lösenord
är att e-postadressen
som angivits finns på
Medlemssidorna.

Om inget mejl kommit fram inom ett dygn (e-post kan ju faktiskt ta tid på sig ibland)
kan du kontakta förbundskansliet genom att ringa telefonnummer 018-640 640.
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1 LOKALAVDELNINGENS SIDA

TIPS!
Genom att klicka på
”Min avdelning”
kommer du alltid
tillbaka till den plats
i systemet där du har
högst behörighet. Det
är vanligtvis din egen
lokalavdelning, men i
en del fall kan det vara
en distriktssida.

När du loggar in i Softadmin eller när du klickar på ”Min avdelning” landar du
på en översiktssida för den del som du har behörighet att administrera. De olika
delarna är:
1) Vänstermenyn – Här visas olika funktioner som finns i systemet. Om du klickar
på plustecknet visas undermenyer med fler funktioner.
2) Huvudfönster – Här visas det främsta innehållet för vald funktion i menyn, som
översiktsvyer, listor och liknande.
3) Flikar – Under respektive flik finns mer information och funktioner, beroende på
vilken huvudmeny som valts.
4) Flikfönster – När du klickat på en flik visas här sidans innehåll.

OBS!
Använd alltid din egna
inloggning.

5) Inloggad som – precis under Svenska Kyrkans Unga-loggan ser du vem som är
inloggad i Softadmin.
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TIPS!
En medlemslista kan
till exempel sparas som
Excel-fil. Genom att
koppla den filen till en
etikettsmall i Word går
det att skriva ut
adressetiketter. Vi
undersöker just nu om
etikettutskrifter kan
göras direkt från
Medlemssidorna.
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Nästan överallt är det möjligt att få ut det som visas på skärmen som Excel-filer
eller så går det att skriva ut genom att klicka på symbolen som visar en skrivare.
Använd inte framåt-och bakåtknapparna i din webbläsare för att navigera på
Medlemssidorna, utan klicka på de röda kryssen som markerar ”Stäng fönster”.
Dessa kryss dyker upp när du drar musen över ikonen som du vill stänga.
Ofta finns det genvägar att välja om du klickar en gång med pekaren, t ex på en
rad i en lista. Då visas en ”Navigator” med tillgängliga alternativ.
Så här kan en ”Navigator” se
ut. Den innehåller olika val
beroende på var den visas. Du
får fram den genom att klicka
någonstans på en sida.
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1.1 ÄNDRA UPPGIFTER FÖR LOKALAVDELNING OCH DISTRIKT
Om du inte redan ser sidan ”Visa lokalavdelning”, klickar du på ”Min avdelning” i
vänstermenyn. För att ändra eller komplettera lokalavdelningens uppgifter klickar du
på rubriken ”Ändra uppgifter”.

OBS!
Nyhetsbrevet Kors &
Tvärs skickas från
förbundskansliet till
de som kopplats som
registeransvariga
och kontaktpersoner.
Vanlig post skickas
till den adress som
din lokalavdelning har
angett under rubriken
”postadress”.

Här kan du ändra följande uppgifter:
1) Församling (Om den automatiska uppgiften på medlemsrapporten inte stämmer
kan du ändra den här).
2) Presentation (visas på framsidan).
3) Organisationsnummer (om lokalavdelningen har ett sådant).
4) E-post till lokalavdelningen (visas på framsidan).
5) Telefon, fax och mobil till lokalavdelningen (visas på framsidan).
6) Plusgiro och/eller bankgiro med plats för eventuella kommentarer. Glöm inte att
ange bankens clearingnummer.
7) Post-, Faktura-, Leverans- och Besöksadresser.
När du ändrat uppgifter klickar du ”Spara” för att gå vidare.

1.2 MEDLEMSRAPPORT/VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Om du inte redan ser sidan ”Visa lokalavdelning”, klickar du på ”Min avdelning” i
vänstermenyn. För att se medlemsrapporter eller för att skriva en
verksamhetsberättelse, klicka på rubriken ”Medlemsrapport/Verksamhetsberättelse”.

TIPS!
Den person som har
distriktsbehörighet
kan få ut en lista på
alla lokalavdelningar
när den hämtar ut
rapporterna från
distriktets sida.

OBS!
Du kan redigera en
verksamhetsberättelse
endast fram till den
15 mars följande år.
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Vill du skriva in lokalavdelningens verksamhetsberättelse? Klicka på den gula mappen
framför det årtal som verksamhetsberättelsen gäller och skriv in den i den övre rutan.
Om lokalavdelningen har gjort en verksamhetsberättelse med bilder till ert årsmöte
kan ni välja att antingen klistra in endast texten, eller ladda upp den som en
”Organisationsfil” (se kapitel 5). Skriv i så fall ”Verksamhetsberättelsen finns i
organisationsfilen.” i textfältet.

Vill du titta på medlemsrapporten? Klicka på Word-ikonen. På PC får du själv avgöra
om du vill öppna den direkt eller spara filen på hårddisken. På Mac sparas den
automatiskt i mappen ”Hämtade filer”. Dokumentet är i .rtf-format (kan till exempel
öppnas med Microsoft Word). Medlemsrapporten är en sammanställning av:
•
•
•
•
•
OBS!
Kontakta gärna
förbundskansliet för
justeringar!
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Medlemsstatistik
Uppgifter om lokalavdelningen
Vilka som har en medlemsfunktion i lokalavdelningen
Aktiviteter
Verksamhetsberättelse (eventuellt)

1.3 POSTNUMMER

För att nya medlemmar i Svenska Kyrkans Unga automatiskt ska få förslag på rätt
lokalavdelning, är varje lokalavdelning associerad till ett eller flera postnummer. Vilka
postnummer som en lokalavdelning ska knytas till styrs främst av vilken församling
som den relaterar till. Under fliken postnummer syns vilka postnummer som är knutna
till lokalavdelningen.
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1.4 MEDLEMSKORTSTEXT

När en person blir medlem i Svenska Kyrkans Unga skapas ett medlemskort på dennes
sida på Medlemssidorna under fliken ”Personfil”. Medlemskortet är en del av ett brev
med bland annat kontaktuppgifter till personens lokalavdelning.
Det finns också möjlighet för lokalavdelningen att skicka med en kort hälsning till sina
medlemmar. Så här gör du:
1) Klicka på rubriken ”Medlemskortstext”

2) Klicka på ”Ny medlemskortstext” i menyn överst på sidan.
3) Skriv en text (max 400 tecken).
4) Ange utgångsdatum (dvs sista dag som texten finns med i brevet).
5) Klicka på spara.
Texten gäller från och med den dag du klickar på ”Spara” och som längst till det datum
som angivits i kalendervalet. När slutdatumet har passerat försvinner den text som
du har angivit och fältet med text lämnas tomt. Du kan självklart lägga in en ny text
efteråt, om du inte vill att fältet ska vara tomt.
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2 MEDLEMMAR/PERSONER
TIPS!
När det gäller yngre
medlemmar som inte
har en egen e-post
eller mobilnummer
kan det vara en bra idé
att lägga in målsmans
uppgifter istället.

Den som vill bli medlem i Svenska Kyrkans Unga blir det genom att ställa sig bakom
organisationens idé och syfte. Det som kräver minst administration för att bli medlem
är att själv registrera sig på Medlemssidorna, men det är också möjligt att använda en
blankett eller olika typer av talonger som förbundet har tagit fram.
Den ifyllda blanketten lämnas till den som är registeransvarig i lokalavdelningen. Den
som är registeransvarig fyller sedan i uppgifterna på Medlemssidorna.
Underlaget (blanketten eller talongen) ska sedan sparas i lokalavdelningen i fem år.
Förbundskansliet gör regelbundna medlemskontroller under året.

2.1 PUL - PERSONUPPGIFTSLAGEN

Som registeransvarig har du ett stort ansvar i och med att du hanterar personliga
uppgifter om våra medlemmar. Det finns en lag som reglerar hur man får behandla
personuppgifter. Den heter Personuppgiftslagen och förkortas PuL.
Enligt lagen hanterar vi i Svenska Kyrkans Unga ”känsliga uppgifter” i och med att vi
”registrerar religiös tillhörighet”. Det ställer därför extra krav på vår hantering. Om du
registrerar en medlem måste du därför få ett ”samtycke”, att medlemmen säger ja till
att vi kommer att spara uppgifterna.
Uppgifterna på Medlemssidorna får bara användas för att uppfylla syftet att ta tillvara
medlemmarnas intressen. Du får exempelvis inte lämna ut uppgifter om medlemmarna
till en tredje part, eller ens berätta vem som är medlem. Svenska Kyrkans Unga behöver
uppgifterna för att vi ska kunna kommunicera med medlemmarna och ta fram listor på
deltagare i verksamhet eller läger. Vi behöver också kunna visa vilka som är våra
medlemmar i samband med ansökan av statsbidrag.

OBS!
När du lägger till nya
medlemmar måste
du varje gång ha ett
godkännande från
medlemmen eller
målsman. Använd
medlemsblankett
med rätt årtal.
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På Datainspektionens hemsida (www.datainspektionen.se) finns det mycket mer
information om PuL. Läs även gärna texten om PuL som finns på Medlemssidorna (den
finns även som bilaga längst bak i den här manualen). Där berättar vi vad vi behöver
personuppgifterna till och hur medlemmen som registreras ger sitt samtycke till detta.

2.2 LÄGGA TILL NYA MEDLEMMAR

Det finns tre ingångar till sidan där du lägger till nya medlemmar; antingen under fliken
”Medlemmar/personer” (2.2.1), via snabblänken i vänstermenyn (2.2.2) eller överst i
verktygsfältet om du sökt fram en lista med personer (2.2.3).
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2.2.1 LÄGGA TILL MEDLEMMAR UNDER FLIKEN
”MEDLEMMAR/PERSONER”
1) Klicka på ”Ny person”.

1

OBS!
Om valet vuxenmedlem
visas på en person som
är yngre än 30 år är det
angivna personnumret
felaktigt.

2) Fyll i personuppgifter. Obligatoriska uppgifter är markerade med stjärna. För
medlemmar är också personnumret obligatoriskt.
3) Välj medlemsperiod och medlemskategori. Personer som fyllt 30 år blir automatiskt
vuxenmedlemmar.
4) Komplettera med övriga telefon- och adressuppgifter. Klicka på ”Spara”.

OBS!
Kom ihåg att spara
underlaget för
medlemskap i fem år.

2
3
4

Tänk på att det är värdefullt att ha tillgång till bra kontaktuppgifter i medlemsregistret.
Ange därför e-postadress och mobiltelefonnummer eftersom dessa är viktiga kanaler
till medlemmarna som underlättar informationsspridning och förnyelse av medlemskapet.
För de som får uppgiften att vara registeransvarig eller utses till kontaktpersoner är en
e-postadress obligatorisk.

2.2.2 LÄGGA TILL MEDLEMMAR PÅ RESULTATSIDAN FÖR
SÖK MEDLEM/PERSONER

Låt säga att du har sökt efter en medlem och så visar det sig att den personen inte finns
med i listan. Då vill du lägga till den som medlem.

1

1) Klicka på ikonen ”Ny person”. (Du hittar knappen i menyn ovanför
resultatlistan.)
2) Fortsätt som beskrivet ovan (2.2.1).
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OBS!
Personer som inte är
medlemmar kan inte
kopplas till de olika
medlemsfunktionerna.
Det är bara medlemmar
som kan logga in på
Medlemssidorna.

2.2.3 LÄGGA TILL PERSONER

I Medlemssidorna är det möjligt att lägga till personer som inte är medlemmar. Det
kan till exempel vara praktiskt att kunna lägga till gäster eller deltagare som inte är
medlemmar inför ett arrangemang. Så här gör du för att lägga till personer:

1
3

2

4

1) Klicka på ikonen ”Ny person”.
2) Klicka ur rutan ”Skapa medlemskap”.
3) Fyll i personuppgifter. Obligatoriska uppgifter är markerade med stjärna.
4) Ange övriga telefon och adressuppgifter. Klicka på ”Spara”.

2.3 SÖK MEDLEM FRÅN FÖREGÅENDE ÅR

Genom att välja fliken ”Medlemmar/Personer” och sedan klicka på förstoringsglaset
kan du söka efter medlemmar. Här kan du välja vilket år du är intresserad av.

TIPS!
Den person som har
distriktsbehörighet
kan få ut en lista på
alla medlemmar i
distriktet genom att
använda sökfunktionen
i vänstermenyn.

1) Välj fliken ”Medlemmar/Personer”.
2) Klicka på förstoringsglaset (sök medlem).
3) Nu har du kommit till ett formulär där du kan söka medlemmar. Om du ska söka
medlemmar från föregående år eller ännu längre bak i tiden väljer du: ”Medlem - JA”.
4) När du har valt JA i rullistan ”Medlem” får du upp ytterliggare ett alternativ,
”Medlemsperiod”. Här väljer du år.
5) Välj ett årtal och klicka på ”OK”.
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2.4 FÖRNYA MEDLEMSKAP

Den som vill bli medlem i Svenska Kyrkans Unga ställer sig bakom organisationens
syfte och idé. Det kostar inget att vara medlem i Svenska Kyrkans Unga. Medlemskapet
bekräftas varje år. Det som kräver minst administration för att förnya medlemskap är
att medlemmen själv gör detta via webben på sin sida på Medlemssidorna eller svarar
på förnyelse-SMS:et som förbundet skickar ut. För de som inte har möjlighet till det
finns det andra alternativ, till exempel att skriva på en förnyelselista. När du får ett
underlag om förnyelse kan du förnya medlemskapet åt medlemmen så här:
1) Under fliken ”Medlemmar/Personer” klicka på ikonen ”Hitta ännu ej förnyade
medlemskap”.

TIPS!
En person som har
fått ett förnyelse-SMS
kan förnya sitt
medlemskap genom
att svara på det, så
länge det finns kvar i
telefonen.

1

2) Välj medlemskapsperiod. Klicka OK.

2

3) Markera vilka personer som ska få sina medlemskap förlängda genom att klicka i
kryssrutan.

4

3

4) Klicka ”Lägg till medlemskap för ny period för valda personer” i menyn ovanför listan
eller i ”Navigatorn”. Klart!
Om du har försökt att registrera en medlem och fått meddelandet ”Personnumret
måste vara unikt. Den här personen finns redan i systemet.” men inte hittar den personen
i listan kan det bero på två saker. Antingen har personen varit medlem i en annan
lokalavdelning eller så är den borttagen (en borttagen person finns i Medlemssidornas
historik). Kontakta förbundskansliet i detta fall för att få hjälp med registreringen.
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2.5 FÖRNYELSELISTAN

Förnyelselistan är en lista med de personer som var medlemmar i lokalavdelningen under
föregående år (undantaget december eftersom lista för kommande år publiceras den 1
december). Listan genereras i stunden och innehåller därför alltid endast de som inte har
förnyat sitt medlemskap. Därför är det bra att skriva ut den när den ska användas.
Så här gör du för att skriva ut förnyelselistan:

1
1) Klicka på ”Generera förnyelselista”.
OBS!
Kom ihåg att spara
underlaget för
medlemskap i fem år.

2
2) Klicka sedan på OK (filen laddas ner till din dator).
3) Öppna filen och skriv ut dokumentet.

2.6 GÖR EN PERSON TILL MEDLEM

För att förvandla en ”person” till ”medlem” gör du så här:
TIPS!
Distrikten kan samla
sina skapade personer
i ”Övriga xx (ej
medlemmar)”

1) Sök upp personen, till exempel genom att titta i listan över medlemmar/personer.

1

2) Klicka på personens rad så att ”navigatorn” öppnas, välj ”Visa medlem/person”.

2
3) På personsidan, titta under fliken ”Medlemskap” – klicka ”Nytt medlemskap”.

3
4) För medlemskap måste personnummer anges.
5) Välj rätt medlemsperiod och medlemskategori (alternativen styrs automatiskt av
medlemmens ålder). Klicka på ”Spara”.
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3 AKTIVITETER

Lokalavdelningar, distrikt och förbund kan lägga upp aktiviteter under respektive plats
på baksidan. En aktivitet innehåller ett eller flera tillfällen. Det finns möjlighet att ta in
anmälningar till ett aktivitetstillfälle via Medlemssidorna och få ut information om de
som anmält sig på olika sätt, för att skapa listor, brev, med mera.

3.1 AKTIVITETER & TILLFÄLLEN UTAN ANMÄLAN

Under fliken ”Aktiviteter” ser du lokalavdelningens/distriktens aktiviteter. Varje aktivitet
innehåller minst ett tillfälle. För att lägga upp en ny aktivitet gör du så här:

1

2
3
4
5
6
7
8

9

1) Klicka på ”Ny aktivitetet” i listan.
2) Ange uppgifter om aktivitetens namn (till exempel ”Juniorgruppen”), ange typ av aktivitet, en övergripande beskrivning, samt om aktiviteten har någon engångsavgift.
3) Genom att kryssa för ”Publicera på webb” godkänner du att aktiviteten blir synlig för
besökare på framsidan.
4) Ange kontaktperson för aktiviteten.
5) Ange tillfällets namn (tex. ”Filmkväll”).
6) Ange plats och en beskrivning av tillfället.
7) Ange datum för (första) tillfället – se upp med klockslag!
8) Ange ansvarig ledare för tillfället.
9) Klicka för att märka ut innehåll i form av intresse.
Om du vill skapa flera tillfällen på en gång – fortsätt till nästa punkt. Om du endast vill
skapa ett tillfälle kan du klicka på Spara-knappen, som finns längst ner på sidan, nu.
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TIPS!
Om det finns en
aktivitet som händer
varannan vecka –
skapa först tillfällen
varje vecka och
radera därefter
vartannat tillfälle!

3.1.2 LÄGGA TILL FLERA TILLFÄLLEN PÅ EN GÅNG
1
2

1) Kryssa för ”Återkommande aktivitet” – ytterligare val fälls ut.
2) Ange datum för sista tillfället och klicka i på vilka dagar aktiviteten ska återkomma.
När du klickar på ”Spara” skapas önskat antal tillfällen och dessa visas i en lista under
aktiviteten. Nu kan du gå in på respektive tillfälle och göra ändringar i både rubrik och
innehåll. Det är även möjligt att justera datum och tid eller att radera enstaka tillfällen.
Du kan även kopiera tillfällen för att komplettera aktiviteten.

3.1.3 ANMÄL DELTAGARE TILL AKTIVITETER

Det allra bästa är om den som ska delta på ett arrangemang själv anmäler sig via
Medlemssidorna, men nedan ser du hur du kan hjälpa till. Om du vill anmäla någon
annan än dig själv till en aktivitet gör du så här:
1) Välj alternativet ”Aktiviteter” i vänstermenyn.

2) Välj ”Sök aktivitet”.

3) Nu har du fått upp ett formulär du kan söka i. Skriv in din sökning och klicka på ”Ok”.
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4) Nu har du fått fram en lista med aktiviteter. Klicka på ikonen som ser ut som ett
förstoringsglas, ”Visa aktivitet” för att se aktiviteten.

5) Markera den aktivitet du vill göra en anmälan till, och klicka på ikonen ”Deltagare”.

6) Klicka på ikonen ”Sök och lägg till deltagare”. Nu får du upp ett nytt sökformulär där
du kan söka efter en specifik medlem eller alla i lokalavdelningen. Fyll i formuläret och
klicka på ”OK”.

7) Nu får du upp en lista med en medlem/medlemmar som matchar din sökning. Klicka i
rutan framför de medlemmar du vill anmäla och avsluta med att klicka på ikonen ”Lägg
till medlemmar”.

8) Välj om det ska skickas en bekräftelse via e-post och avsluta genom att klicka på
”OK”.

9) För att göra klart anmälan måste du nu gå in på anmälningsblanketten framför varje
person som du har anmält.
10) Leta upp de medlemmar som du just har anmält till aktiviteten och klicka på ikonen
”Anmälningsblankett”.

11) Fyll i anmälningsblanketten genom att svara på frågorna, avsluta med att klicka på
”OK”.
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TIPS!
Sätt gärna 31 mars
som slutdatum för
kopplingarna. Då
räcker kopplingen
med marginal över
det nästa årsmötet i
lokalavdelningen.

TIPS!
Om till exempel en
ledare behöver kunna
arbeta i Softadmin,
kan funktionen
”Administratör” vara
ett bra alternativ.
Ange gärna märkning
på personens sida
under fliken som
heter ”Märkningar”,
för att visa vilken roll
personen har i
lokalavdelningen.

OBS!
Varje lokalavdelning
ska alltid ha en
registeransvarig.
Funktionen
”Administratör” kan
ges till personer som
ska kunna logga in
på ”baksidan” även
om de inte är
registeransvariga.
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4 MEDLEMSFUNKTIONER

Medlemmar (i vissa fall även personer) kan kopplas till olika uppdrag, så kallade
”Medlemsfunktioner” i lokalavdelningen. Under fliken ”Medlemsfunktion” kan du se
vilka personer som har olika uppdrag i lokalavdelningen just nu. Du ser även kommande
uppdrag.

4.1 MEDLEMSFUNKTIONER, LOKALAVDELNING
Följande medlemsfunktioner finns att välja mellan i en lokalavdelning:
FUNKTION		

MAXANTAL 		

KRÄVER MEDLEMSKAP?

Kontaktperson 		

max två samtidigt

ja

Registeransvarig

max en samtidigt

ja

Administratör 					

nej

Ordförande/motsv

max en samtidigt

ja

Vice ordförande 				

ja

Sekreterare 					

ja

Ekonomiansvarig 				

nej

Ledamot 					

ja

Adjungerad ledamot 				

ja

Sammankallande 				

ja

4.1.1 MEDLEMSFUNKTIONER, DISTRIKT

Följande medlemsfunktioner finns att välja mellan i ett distrikt:
FUNKTION 		

MAXANTAL 		

KRÄVER MEDLEMSKAP?

Registeransvarig

max en samtidigt

ja

Administratör 					

nej

Konsulent 					

ja

Anställd övrigt 					

nej

Ordförande 					

ja

Vice ordförande 				

ja

Ledamot 					

ja

Adjungerad ledamot 				

ja

Adjunkt						

ja
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4.2 KOPPLA MEDLEMSFUNKTIONER
Så här gör du för att koppla ytterligare personer:

1) Klicka på ”Ny medlemsfunktion” (ikonen ser ut som ett papper och är precis under
fliken ”Medlemsfunktion”.

1
2
3
4

5

6

2) Välj medlemsfunktion.
3) Fyll i namn eller medlemsnr, tryck på ”tab-tangenten”, välj namn ur listan.
4) Ange start -och slutdatum för uppdraget. Om du ska ge medlemmen behörighet att
logga in i Softadmin fortsätter du med nästa steg, annars klickar du ”Spara”.

4.3 SKAPA KONTO FÖR INLOGGNING
PÅ BAKSIDAN FÖR NY KOPPLING

För att någon ska kunna logga in på baksidan och administrera systemet krävs både en
inloggning i Softadmin och en gilitig medlemsfunktion. (En bra jämförelse är att man
har en kod till portuppgången, men man måste också ha en nyckel till lägenheten.) Om
den du kopplar inte redan har ett konto till baksidan fortsätter du med följande:
5) Välj ”Ja” på ”Skapa konto för inloggning”.
6) Ange användarnamn, det vill säga medlemsnummer och e-postadress. Ange därefter
ett lösenord (eller låt om möjligt användaren själv fylla i sitt lösenord). Ett meddelande
kommer automatiskt att skickas till medlemmen som fått ett nytt konto.

4.4. SKAPA KONTO FÖR INLOGGNING – TILL BEFINTLIG KOPPLING
Kanske hann du spara utan att ge den du kopplade ett konto? Då är det enkelt att
radera kopplingen och börja om. Om en person redan har haft kopplingen ett tag utan
att ha haft konto till baksidan – sätt ett tidigare slutdatum på kopplingen och sätt upp
en ny koppling, men följ alla steg ovan (4.2 och 4.3) så att den du kopplar får en inloggning.

4.5 SÖK TIDIGARE MEDLEMSFUNKTIONER

Är det helt tomt under fliken ”Medlemsfunktion”, fast du vet att det funnits kopplingar
där förut? Kopplingarna har antagligen löpt ut. För att se tidigare kopplingar, gör så här:

OBS!
Om en person redan
har inloggningskonto
till baksidan är det
förvalt ”Nej, personen
har redan ett konto”
vid valet ”Skapa konto
i Softadmin”.

1
2
1) Klicka på förstoringsglaset i flikmenyn. Nu öppnas söksidan.
2) Klicka i kryssrutan ”Visa historiska medlemsfunktioner”, klicka på ”OK”.
I listan som visas nu kan du se vilka kopplingar som har funnits i din lokalavdelning. En
medlemsfunktionskoppling som löpt ut kan ej ändras. Följ rubrik 4.1 för att sätta upp en ny.
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5 ORGANISATIONSFIL

Under fliken ”Organisationsfil” kan lokalavdelningen lägga upp filer, som till exempel
stadgar och årsmötesprotokoll (även distriktet och förbundet kan lägga dit filer som hör
till lokalavdelningen).
1) Klicka på ”Ny organisationsfil”.

2

1

2) Genom att klicka på symbolen till höger om ”Ny organisationsfil” kan du växla
mellan att se filerna i en lista eller som här i en trädvy.
Välj inställningar genom de olika stegen nedan, och ladda upp filen.

3

4
6

5

7
OBS!
Största tillåtna
filstorlek för bilder är
100Kb. Ifall bilden är
större kommer den
att kapas på fel ställe
(i Softadmin är loggan
120 pixlar bred).

8

3) Filtyp gör att de som söker på dokument lättare kan göra ett urval. Vill distriktet se alla
stadgar som lokalavdelingarna har lagt upp är det bra om filtypen angivits till stadgar.
4)Klicka på knappen ”Välj fil” och leta upp dokumentet som du vill ladda upp.
5) Under ”Kommentar” kan du skriva in en kortare beskrivning av filen.
6) Om du lägger upp årsmötesprotokoll och andra dokument från olika år, ange ”Avser år”.
7) Välj ditt ditrikt och din lokalavdelning. I lokalavdelningen spelar det ingen roll om du väljer
”För alla” eller de andra valen som finns - dessa gäller bara när distriktet eller förbundet väljer
vilka som ska kunna se filen.
8) Lokalavdelningens medlemmar kan se dokumentet på sin sida av Medlemssidorna ifall
denna ruta kryssas i.

5.1 PRESENTATIONSBILD

Så här gör du för att ladda upp en bild på lokalavdelningens publika sida (framsidan).
1) Under fliken ”Organisationsfil”, klicka på ”Ny organisationsfil” (samma knapp som du
använde i rubrik 5).

2) Ändra ”Filtyp” till ”Webblogo”.
3) Klicka på ”Välj fil” och leta fram den önskade bilden. Klicka på ”Spara”.
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6 MEDLEMSGRUPPER

Medlemsgrupper kan användas för att på olika sätt dela in medlemmar och personer
i olika grupper för att underlätta arbetet. Du hittar denna funktion under fliken
”Medlemsgrupper”.
1) Först klickar du på ”Ny medlemsgrupp”.

1

2) Under rubriken ”Märkning”, namnge den nya medlemsgruppen (här finns även
möjlighet att bestämma i vilken ordning olika grupper ska hamna). Klicka på ”Spara”.

2
3) Nästa steg är att knyta medlemmar/personer till gruppen. Klicka på ikonen ”Sök och
lägg till gruppmedlemmar” eller klicka med Navigatorn på raden för att välja detta val.
Ett sökfönster öppnas.

3
4) Sök fram personen/personerna du vill lägga till. Klicka på ”OK”.

4

5) Kryssa för en eller flera personer som du vill lägga till i gruppen och klicka på ”Lägg till
personer till medlemsgrupp” i flikmenyn. Klart!

5
I raden intill gruppnamnet kan du se hur många medlemmar som ingår i gruppen.
Genom att klicka på ”Visa gruppmedlemmar” kan du se vilka som ingår i gruppen.
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7 E-POSTUTSKICK

Här kan du skicka e-post till medlemmar och personer som finns på Medlemssidorna,
genom att söka fram mottagare utifrån namn, märkningar eller existerande
medlemsgrupper. Gör så här:

7.1 SKAPA ETT NYTT E-POSTMEDDELANDE
1) Klicka på ”Ny e-post”.

1

2) Avsändare blir automatiskt e-postadressen till den som är inloggad. Ändra vid
behov, om till exempel lokalavdelningen har en särskild adress för utskick.

2
3

TIPS!
Kom ihåg att titta i
listan vilka som saknar
e-postadress och
som därför måste få
utskicket på annat
sätt. Påminn den som
inte har angivit någon
e-postadress att skriva
in en sådan, så att
utskicket kommer
fram nästa gång.

4

3) Ange ärende och bifoga eventuella bilagor.
4) Skriv ditt meddelande, formatera rubriker om du vill. Klicka på ”Spara”.
När du klickat på ”Spara” landar du i en lista med dina e-postutskick. Framför varje
meddelande finns olika alternativ: ”Sök och lägg till mottagare”, ”Kopiera e-post”,
”Bilagor”, ”Visa e-post”, ”Ändra e-post samt ”Ta bort e-post”.
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7.2 LÄGG TILL MOTTAGARE

5) Klicka på ”Sök och lägg till mottagare”.

5

6) Sök fram namn eller grupper, och klicka på ”OK”.

6

7) Markera urval genom att kryssa för alla eller enstaka. Klicka på ”Lägg till personer till
E-post”. Upprepa tills du fyllt på med önskade adresser.

7
8) I e-postlistan kan du se hur många mottagare som lagts till i listan. För att ta bort
mottagare klickar du på ”Visa E-post”. I den nedre delen av fönstret kan du se en lista
med mottagare, där kan du klicka bort mottagare vid behov. I listan är även mottagare
som saknar e-postadress markerade.

8

7.3 SKICKA MEDDELANDET

9) När du står i listan med e-postmeddelanden finns en grön plupp framför ett
meddelande som har mottagare och som inte har skickats. Klicka på ”Skicka e-post”
(den gröna pluppen) för att sända iväg meddelandet. I listan kan du se en tidsstämpel
när meddelandet sändes iväg. Eventuella studsar kommer att hamna på den adress
som angivits som avsändare (se under punkt 2 i rubriken 7.1).

9
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8 VISA MEDLEM/PERSON

En personsida på baksidan har samma utförande som sidan för en lokalavdelning. Det
första du möter är en översiktssida med samlad information om personinfo, adress och
kontaktuppgifter, bild (om medlemmen lagt upp en sådan via sin sida på framsidan),
samt information om de tre senaste inloggningstillfällena på framsidan.

8.1 ÄNDRA MEDLEM/PERSON

När du klickar på ”Ändra medlem/person” öppnas en sida med ett formulär där du kan
ändra namn, kontaktuppgifter och adress. Du kan också sätta en alternativ adress för
tillfällig eftersändning. Klicka ”Spara” eller ”Avbryt” för att gå vidare.

8.2 MEDLEMSKAP

Under fliken ”Medlemskap” kan du se alla år en person har varit medlem. För
att sätta upp en medlemskoppling för nuvarande år, läs mer under kapitel 2.3 i denna
manual.
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8.3 INTRESSE

Här kan du se vilka intressen medlemmen har angivit på framsidan. Det är också
möjligt att sätta intressemärkning åt en person från baksidan.

TIPS!
Några gånger per år
skickas det riktade
utskick utifrån
medlemmens angivna
intressekopplingar.

8.4 MEDLEMSFUNKTION

Under den här fliken ser du vilka medlemsfunktioner en medlem har eller kommer att
ha. Det är också möjligt att se medlemmens tidigare medlemsfunktioner. Du kan också
göra nya kopplingar här eller under motsvarande flik på lokalavdelningens/distriktets
sida. Läs mer om hur du kopplar medlemsfunktioner under kapitel 4.4.

8.5 MÄRKNING

Märkningar är ett sätt att tala om vilken roll en person/medlem har i sin lokalavdelning.
Märkningarna är uppdelade i några huvudgrupper: Kyrkliga yrken, Ledare - Anställd,
samt Ledare - Ideell (det finns även märkningar för utbildningar, med mera). Använd
märkningarna för att berätta vilka som är ledare, präster och musiker i just er
lokalavdelning. På det viset blir det möjligt för distriktet och förbundskansliet att
erbjuda exempelvis utbildningar till dem. Märkningarna sätts genom att du markerar
önskad märkning i den vänstra rutan och därefter flyttar över märkningen till nästa ruta
genom att klicka på pilen i mitten. När du är färdig klickar du på ”Spara”. Klart!

8.6 PERSONLOGG

I personloggen finns det möjlighet att skriva korta noteringar på en personsida. Det är
praktiskt om man behöver hålla reda på vilka som fått olika märkningar till exempel.
Var noga med att tänka igenom vad du skriver! Flera kan läsa det du skrivit i loggen
(som exempelvis andra i lokalavdelningen som har behörighet samt anställda på
distriktet och förbundet). Enligt Personuppgiftslagen (PuL) har alla registrerade
medlemmar rätt att få ta del av allt som finns sparat. Är det någon som vill ha ett
sådant utdrag kommer även texterna i personloggen med.

OBS!
Undvik att ange
känsliga uppgifter!

8.7 SMS-UTSKICK

Här visas vilka SMS-utskick som skickats till personen/medlemmen. Just nu används
SMS-utskicket enbart av förbundskansliet vid medlemsförnyelse.

8.8 E-POSTUTSKICK

Här visas vilka e-postmeddelanden som skickats till personen/medlemmen.

Medlemssidorna utvecklas hela tiden. Det kan därför hända att en del funktioner
förändras och kompletteras. Nya utgåvor av manualen kommer i mitten av
vårterminen varje år. Har du frågor om Medlemssidorna? Kontakta förbundskansliet
via e-post, unga@svenskakyrkan.se eller genom att ringa 018-640 640.
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BILAGA 1: PUL - PERSONUPPGIFTSLAGEN
Samtycke till behandling av personuppgifter på Svenska Kyrkans Ungas Medlemssidor
ÄNDAMÅL
Registrets ändamål är att hantera medlemsuppgifter och administrera anmälningar till våra arrangemang. Du som
enskild medlem kan kontrollera och uppdatera de egna personuppgifterna och intresseområden. Detta kommer
att möjliggöra en effektiv intern kommunikation mellan medlemmar, ledare och funktionärer, såväl fysisk som
elektronisk.
SAMTYCKE LÄMNAS
•
du kan själv kontrollera och uppdatera dina personuppgifter och intresseområden.
•
du får elektroniska meddelanden om aktiviteter, medlemsförmåner och annan verksamhet som har
koppling till din intresseregistrering.
•
du ger också ditt distrikt och förbundet ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter för att
möjliggöra utskick i form av till exempel brev.
VAD SÄGER PERSONUPPGIFTSLAGEN (PUL)?
Personuppgiftslagen handlar främst om hanteringen av alla personliga uppgifter som till exempel namn, adress,
telefonnummer och personnummer och hur de får hanteras. I lagen beskrivs några grundläggande krav:
•
den som uppgifterna handlar om måste ge sitt godkännande (samtycke).
•
när samtycket ges ska det finnas information om vad uppgifterna ska användas till (”vi behöver veta vilka
som är medlemmar i Svenska Kyrkans Unga, vi använder uppgifterna för att skicka information,
sammanställa uppgifter kring medlemsantal och åldersfördelning”).
SAMTYCKE
Medgivande betyder att du säger ja till att finnas med i medlemsregistret och att vi får använda uppgifterna i vår
verksamhet: statistik, kunna ta kontakt, informera, skicka medlemstidning med mera.
FINNS DET NÅGON ÅLDERSGRÄNS FÖR SAMTYCKE ENLIGT PUL?
Nej, det finns inte någon åldersgräns i Personuppgiftslagen för när en person kan samtycka till att dennes
personuppgifter behandlas. En person som kan förstå informationen om vad en behandling innebär kan också
lämna ett samtycke enligt PuL. Är man för liten för att förstå får istället målsman säga ja. Frågan om en person
förstår innebörden av informationen måste bedömas från fall till fall.
BEHÖVER SVENSKA KYRKANS UNGA HA TILLSTÅND FÖR MEDLEMSREGISTRET?
Nej. Ett medlemsregister som det här kräver inga tillstånd eller ens anmälan till Datainspektionen. PuL beskriver
istället vad vi får göra och vad vi inte får göra. Att ha ett register över alla medlemmar behövs av olika anledningar.
Bland annat får vi statsbidrag beroende av antal medlemmar som är mellan sex och 25 år. Då måste vi på ett säkert
sätt kunna bevisa att medlemsantal och ålder stämmer. Tidigare fanns det medlemslistor i alla lokalavdelningar
som sedan var underlag vid medlemsrapportering till förbundet. De medlemslistorna faller också under PuL.
FÅR MAN SPARA PERSONNUMMER SOM SVENSKA KYRKANS UNGA GÖR?
Ja, det får man. Enligt PuL är inte personnummer någon känslig personuppgift. Personnumret finns för att
förhindra dubbelt medlemskap och, så gott som möjligt, säkerställa att den som lagt in sig som medlem är en
faktisk person. Vi får inte söka bidrag för någon som anmält sig som medlem flera gånger. Det är bara de som har
registeransvar som kan se medlemmarnas personnummer.
KAN JAG VARA MEDLEM OM JAG INTE GER MITT MEDGIVANDE?
Nej, det går inte. Vi kan inte fullfölja vårt ansvar i förhållande till dig som medlem om vi inte får ha några uppgifter
sparade om dig. Du kan inte få information och kommer inte att räknas med som medlem i olika sammanställningar.
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RÄTT TILL REGISTERUTDRAG OCH KORRIGERING AV FELAKTIGHETER
Ett annat krav i lagen är att man ska kunna ta reda på vilka personuppgifter som finns lagrade - att ansöka om ett
registerutdrag. Då ska den som har registret berätta om det finns några lagrade uppgifter om personen. Finns det ska
man också göra ett utdrag av alla uppgifter. Det bör inte ta mer än en månad från ansökan om registerutdrag till dess
den som ansökt fått sitt svar.
•
Ansökan ska vara undertecknad och i original. Därför måste den skickas per post till Svenska Kyrkans Unga,
Medlemssidorna, 751 70 Uppsala. Glöm inte din adress.
•
Det är gratis att få ett registerutdrag per år.
Upptäcker du något fel är vi skyldiga att rätta detta efter påpekande. Men kom ihåg att dina personliga uppgifter på
Medlemssidorna kan du ändra och rätta själv.
RÄTT ATT BEGÄRA ATT UPPGIFTERNA SKA RADERAS
Du har rätt att få alla de uppgifter som är knutna till dig raderade. Om du gör det upphör samtidigt ditt medlemskap i
Svenska Kyrkans Unga (se tidigare i texten).
MER OM PUL
Det finns mycket material om PuL på Datainspektionens hemsida: www.datainspektionen.se
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