
Så här gör du för att logga in på den internationella hemsidan och titta på 
registret över allas internationella mailadresser. Tryck på Member Login.

På sidan 7 får du se hur man 
uppdaterar sin klubbs uppgifter.
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Här fyller du i ditt Username = din 
internationella mailadress och ditt lösenord. 

Har du glömt lösenordet klickar du på 
Forgotten password och väntar  så får du en 
länk där du kan göra ett nytt lösenord till din 
egen mailadress!

Du får då chansen att skapa ett alldeles eget lösenord 
dessutom!!
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Första sidan du kommer till som inloggad. 

Välj här Member Search för att komma till registret 
och titta. 

Ska du göra någon ändring ska du välja Manage
Clubs istället . (Se sid 7)
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Nu är du framme vid registret. Här kan du t ex under Name
söka efter Land och då kan du välja Sweden och få se alla 
svenska distrikts och klubbars uppgifter.
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Väl framme i Registret kan du se allt som 
står om din egen klubb, du kan också 
öppna och titta på alla uppgifter genom 
att klicka på det lilla ögat på höger sida.
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Här ser du alla 
uppgifter som finns 
inlagda på klubbens 
kontaktperson.
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Ska du uppdatera uppgifterna som din klubb har här 

öppnar du istället Manage Clubs fliken genom att 
klicka på den. Då ska du se din klubbs uppgifter. Gör 
du inte det måste du kontakta IIW Adminstrator och 
säga till, så rättar hon till din behörighet. Adress: 
admin@internationalinnerwheel.org
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När du är inne på sidan ser du din klubbs uppgifter 
och en liten penna längst ut till höger på sidan där 
du tidigare såg ett litet öga. 
Klicka på pennan.

(Du kan få klicka några 
gånger innan ändringssidan 
öppnar sig.)

8



Här byter du nu ut de uppgifter som 
ska uppdateras.
Fälten för Land/Country och Job är fält 
där du måste välja från en lista istället 
för att skriva in det du själv vill.
När du är klar klickar du på knappen 
UPDATE.
Nu kommer du tillbaka till sidan innan 
men du kan tyvärr inte se att din 
ändring är gjord. Alla ändringar blir 
registrerade först då de blivit godkända 
av deras registeransvarige, så vänta 
några dagar och kolla om det kommit 
in. Du kan också skicka ett mail till dem 
och fråga: 
admin@internationalinnerwheel.org

9

mailto:admin@internationalinnerwheel.org

