Manual för årsrapportering och adressändring 2021
Logga in
Gå in på www.bygdegardarna.se, klicka på rubriken Föreningsarbete i den övre menyn. Välj sedan Årsrapportering och adressändring,
därefter klickar du på länken mitt på sidan för att komma till inloggningen.
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Fortsättning Logga in
Fyll i ditt användarnamn (den e-postadress som är registrerad på dig), lösenord samt föreningens medlemsnummer.
För att ge inloggningsuppgifter till någon i föreningen som ni vill ska ha åtkomst till årsrapporteringen/adressändringen, skapa då en ny
funktionär (om personen inte redan finns) och fyll i uppgifterna (e-postadress krävs), därefter klickar du på Återställ lösenord (se sid 6,
svarta pilen). Då skickas inloggningsuppgifter till personen. Om du inte har något lösenord kan du be någon annan i föreningen skicka ett nytt
genom att klicka på Återställ lösenord.
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Föreningsuppgifter och funktionärer
De två översta rubrikerna ingår inte i årsrapporteringen, innehållet är sådant man kan uppdatera när som helst under året.
För att gå in på någon av rubrikerna så klickar du på Visa som du hittar till höger.
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Föreningsuppgifter
I detta exempel har vi gått in under Föreningsuppgifter. Stämmer de ifyllda uppgifterna? Finns det tomma fält som du kan fylla i med aktuella
uppgifter? Klicka på Spara när du är klar med ändringarna, eller på Avbryt om du inte har gjort några ändringar.
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Funktionärer och distriktsombud
Här har vi gått in under Funktionärer och distriktsombud, i denna vy ser man en lista på alla registrerade funktionärer i föreningen. För att gå in
på en viss person så trycker du på Visa bredvid personens namn.
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Ändra funktionärsuppgifter eller ta bort funktionär
Efter att ha tryckt på Visa bredvid personens namn så kommer du in på dennes personkort, här finns kontaktuppgifter och funktionärsuppdrag.
Obs! Om du ska ersätta en befintlig person med en annan (t.ex. ordförande) så ska du först ta bort den som inte är aktiv längre (orange
markering), sen skapar du en helt ny person med plustecknet för den nya funktionären (föregående sida, lila markering). Om du har ändrat
någon uppgift på personkortet klickar du på Spara (röd markering) när du är klar, annars Avbryt (eller Ta bort för att radera personen helt).
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Årsrapport – Verksamhetsrapport
Årsrapporteringen innehåller två delar, här har vi gått in i verksamhetsdelen. Fyll i alla uppgifter ni har, kryssa i rutan (se nästa sida, orange
markering) att du är helt färdig med verksamhetsdelen och klicka du på Spara (se nästa sida, blå markering). Om du vill slutföra arbetet vid
ett senare tillfälle klickar du bara på Spara. Om du vet med dig att du behöver komplettera uppgifterna vid ett senare tillfälle så hoppar du över
att kryssa i rutan för att du är klar med verksamhetsdelen, det gör du endast när allt är färdigifyllt. Årsrapporteringen ska ske senast 15 mars
varje år, uppgifterna ni lämnar använder vi i vårt påverkansarbete gentemot stat, kommun och andra beslutsfattare.
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Årsrapport – Ekonomirapport
Precis som i verksamhetsrapporten så fyller du här i era uppgifter. Glöm inte att kryssa i rutan att du är helt färdig med ekonomidelen,
innan du klickar på Spara. Om du ska komplettera uppgifterna en annan dag så klickar du på Spara utan att kryssa i ovannämnda ruta.
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Logga ut
När du är klar med att redigera och rapportera så är det dags att logga ut, här gör du det (se pilen).
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Avslutning
Jag hoppas att det har gått bra att årsrapportera/redigera uppgifter!
Om du skulle behöva hjälp som du inte hittar under Vanliga frågor så är du välkommen att kontakta oss på tel. 08-440 51 90 eller via
info@bygdegardarna.se
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