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När du står på vår nya hemsida www.innerwheel.se ser du en gul ruta där det står Medlemsregister. Som du ser finns 
det ett hänglås på rutan vilket betyder att bara vi medlemmar kommer in på registret. 

Här använder du din mailadress som 
användarnamn och ditt lösenord som du 
använde för att komma in på vår gamla 
hemsida. 
Har du glömt ditt lösenord ber du om ett 
nytt genom att klicka på texten 
Klicka här för att få ett nytt via e-post
Eller så pratar du med din IT-administratör
så hjälper hon dig med ett nytt lösenord.

http://www.innerwheel.se/


Kajsa Anka
Kajsa Anka

Kajsa.anka

Du möts nu av din förstasida, där du 
först ser information om din egen 
klubb och aktuella möten.  Det är 
den här sidan som kallas Mina sidor 
som du ser högst upp till vänster.
Där finns också en Sökknapp som vi 
ska titta på senare.
Till vänster ser du en blå ruta med 
dina uppgifter på och under den 
• Min profil
• Rådet
• Hjälp (tomt än så länge)
• Lösenord

Scrollar du ner på sidan hittar du 
uppgifter om ¨ditt Distrikt också.



Fortsättning på Mina sidor

Här ser du information från ditt 
distrikt.
Än har vi inte fått in så mycket 
information här med det 
kommer finnas mycket mer 
senare.

Som du ser under Program så 
finns det en text under Läs där 
det står visa, om du klickar där 
får du upp lite mer information 
om mötet.



Nu tittar vi på vad som finns 
under Min profil

Jag skyddar medlemmens 
uppgifter här men som du 
förstår finns uppgifter om 
personen under mina rutor här 
du ser också att ”Kajsa” har en 
funktion i klubben.
Någon bild har vi inte ännu fått 
på Kajsa.
Så här ser det alltså ut under 
fliken Medlem
Nu går vi vidare till övriga flikar 
på sidan.

Kajsa Anka



Nu öppnade jag fliken Adresser. Vi har valt 
att bara tillåta en sorts adress i registret.
Vi du ändra adress kan du göra det själv 
genom att klicka på pennan till höger.
(Trycker du på x tar du bort adressen.)

När du tryckt på pennan får du upp 
följande ruta (kan dröja lite ibland) och här 
kan du ändra din adress och sedan Spara.

Du kommer då tillbaka till 
Medlemssidan och får en grön 
bekräftelse på att din ändring har 
registrerats.

Nu tar vi nästa flik.



Lite lurigt, den här fliken heter IT men innehåller 
telefonnummer, mobilnummer
På samma sätt som tidigare kan du ändra genom att 
klicka på pennan.
Som du ser fylls e-postadress i på annat ställe.

Telefon är lite klurigt, landsnummer behövs bara för er som bor utanför 
Sverige.
Riktnummer eller mobilt förnummer fylls i utan 0 först, kommer 
automatiskt.
Inga konstigheter med numret sedan.

MEN när du sedan väljer att ändra något i rutan för Mobil ska du inte 
skriva något i Riktnummer utan skriva hela numret och med 0 i början i 
nedersta fältet.



Fliken Funktion visar bara vilka 
funktioner du har idag och om du 
haft några tidigare ser du dem här 
också.

Fliken Utmärkelser finns med men 
används inte idag.

Fliken Administrera 
Här ser du olika mycket beroende på 
vilken behörighet du har. Kajsa  har 
inga behörigheter att administrera 
annat än sina egna uppgifter.  



Här har du möjlighet att byta 
efternamn t ex eller lägga in 
en titel på dig.
Skulle dina födelseuppgifter 
vara fel kan du rätta dem här.
Till höger ser du att du kan 
lägga in bild på dig själv 
genom att välja en bild från 
din dator. Även här kan du 
skriva in din adress, men gör 
du det här är det risk att den 
blir dubbel.

Under Redigera inloggning kan du ändra din 
E-postadress som också är ditt användarnamn. 



Nu tittar vi på Rutan Sök i registret

Här kan du välja om du vill söka efter Medlem, klubb eller distrikt.
Du kan söka efter specifik medlem eller efter alla medlemmar som 
har en viss funktion.  Vi testar och söker efter alla på distriktsnivå 
som är IT-samordnare.



Nu söker vi på klubbar
Jag skriver bara Ny i sökfältet och 
trycker på Sök (eller enter)

Fick upp 3 klubbar och kan sen välja 
en av dem.

Sök Distrikt ger en lista över våra 
distrikt och du kan öppna något av 
dem och läsa på deras sida vilka 
klubbar som ingår.



På Mina sidor kan du också gå vidare till 
din klubbs sida eller till ditt distrikts sida

Vi ska titta på vad du hittar på deras sidor. 



På klubbens sida får du direkt information om vilka som har 
funktionärsuppdrag i klubben och antal medlemmar. Du ser en 
del basinformation om klubben.
På nästa flik följer en lista över medlemmarna med deras E-
postadresser.
Möten innehåller en lista över inlagda kommande möten,
Adresser kan innehålla t ex en adress till möteslokalen.
Dokument
Här hittar du en lista över alla bilder och dokument som tillhör 
klubben och som är inlagda, du kan här välja att ladda hem 
dokument för att kunna läsa dem.



Sidan Mitt distrikt ser i stort sett lika ut men här 
finns en flik för klubbar istället för medlemmar.



Klickar du på vänster sida på Rådet kommer du 
till deras sida. 
Den är uppbyggd på samma vis som klubb och 
distriktssidorna men här har du flik för distrikt 
och för klubbar.



Fliken Hjälp 
Är tyvärr tom just nu, men kommer 
antingen att fyllas eller också tar vi bort 
den.

Sista fliken vi tittar på är Byt ditt lösenord
Du har alltså möjlighet att själv bestämma 
vilket lösenord du ska ha för att komma in 
till medlemsregistret. Glöm inte bort bara 
att spara ditt lösenord någonstans.

Lycka till med att söka information i vårt 
Medlemsregister nu!


