
Genom ett samarbete med MyClub har vi nu 
fått en ny hemsida.  
 
Den nya sidan har en rad funktioner för 
föreningen och lagledare som kommer göra 
saker betydligt enklare och snyggare än 
tidigare.  
 
Varje lag kommer ha en egen lagsida som de 
själva sköter om. 
 
En viktig nyhet är att föreningen i framiden 
kommer sköta om medlemsavgifterna. Men 
detta ställer krav… 



Översikt av den nya hemsidan 

 
Lagledarna kommer  få en inloggning till lagets sida. 
Här loggar man in:    https://www.myclub.se/ 
 

Som inloggad finns följande viktiga menyer:   
 
Medlemsregister    
• Här för man in alla spelare och ledare. 
• Här kan man skicka e-post 
• Här lägger man in saker I kalendern. 
• Här sköter man närvarorapporteringen  

 (ännu enklare från din mobil) 
 

Hemsida 
• Här lägger man in saker som skall synas på er lagsida. 

Tex nyheter, bilder och reklamannonser. 
 

Mobil 
• Menyn ”Mobil” trycker man på om man använder en 

mobiltelefon. Då får man en enkel mobilanpassad 
sida där man enkelt lägger in närvaron. 

  
Hjälp 
• Här finns en rad olika instruktionsfilmer som hjälper 

till för den som kört fast. 
 



Två absoluta måsten! 
 
Föreningen är helt beroende av 
medlemsavgifter och bidrag. 
 
Det finns två saker som lagledaren absolut 
måste göra för att allt skall fungera.  

 

1. Lägg in samtliga spelare och ledares 
person och kontaktuppgifter i 
medlemsregistret.  
 

2. Fyll i närvarorapport i mobilen efter varje 
träning och match. 
 



Medlemsregister / Medlemmar 
 

 
 

                     Medlemmar:  
Under menyn ”medlemmar” lägger du in 
nya medlemmar eller ändrar uppgifter. 
 
När du skall ”registrera  ny medlem” 
måste alla personuppifter fyllas i så att 
föreningen kan få bidrag för personen 
samt skicka ut medlemsavgifterna.  
 
När du fyllt i formuläret skall du även 
fylla i uppgifter för minst en 
kontaktperson. Viktigt här att en korrekt 
mejladress anges då det är till denna som 
medlemsavgiften skickas ut. 

 

Mejla medlemmar 
Det är under menyn ”medlemmar” som 
du enkelt kan mejla alla föräldrar. Detta 
görs genom att bocka i vilka som skall ha 
mejlet och sen trycka på kuvertsymbolen 
uppe i höger hörne.  
Sen kan du skriva ditt mejl och skicka. 

 



Medlemsregister / Kalender 

Kalender:   
Denna är mycket viktig då det är denna 
som styr ”närvarorapporteringen”. 

 
1.  Tryck på ”Ny aktivitet” 
2. Fyll i formuläret och tryck på 
”Skapa” 
 
Då skapas ett event i er kalender  
som alla föräldrar kan se på hemsidan.  
 
 
Vill ni skicka ut ”kallelser” till en 
specifik match eller träning så trycker 
man på “välj” vid det event som 
kallelsen gäller. 
 Personen som får mejlet med 
kallelsen svarar med ett knapptryck 
och svaren samlas här. 
 



Närvarorapporterna   
OBS – start 1/7-2016, innan dess gör ni som vanligt 

Föreningen får pengar för varje spelare och ledare som deltar på träningar och matcher. Därför är det väldigt viktigt 
att en närvarorapport fylls i efter varje träning och match. 

Man kan sköta detta via datorn, men ännu smidigare är att göra det via sin mobil. 
För att kunna fylla i en rapport måste först en ”Ny aktivitet” ha skapats i kalandern. 
 
Närvarorapport på datorn  (på mobilen finns på nästa sida) 
1. Tryck på Medlemsregister och sen ”kalender” 
2. Tryck på ”Välj” vid den aktivitet som skall rapporteras. 
3. Tryck på ”Registrera fler/färre” 
4. Bocka i dem som var närvarande och tryck på ”Spara närvaro” 

 



Närvarorapporterna   
OBS – start 1/7-2016, innan dess gör ni som vanligt 

Närvarorapport på mobilen 
 

1. Gå in på myclub.se och logga in. 

2. Tryck på menyn ”Mobil”. 

3. Tryck på ”Kalender” 

4. Tryck på den dag i kalendern du skall 
rapportera. 

5. Tryck på vilken aktivitet det gäller. 
(Om inte aktiviteten finns kan du skapa 
den här) 

6. Bocka i vilka spelare och ledare som var 
närvarande och tryck på ”Spara” 

 

Lägg in MyClub som ”app” på din mobil 
MyClub finns inte som app, men du kan spara 
ner den som en app-ikon på din mobil. Då 
kommer du direkt till kalendern när du trycker 
på ikonen. Så här gör man om man har SAFARI 
 
1. Gå till kalender (punkt 3) 
2, Kolla i mobilens verktygsfält (Safari) efter en 
symbol med en fyrkant med en pil i. 

3. Tryck på den symbolen och välj ”Lägg till på 
helskärmen”  Nu har du skapat en app” 


