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Allmänt
Riksvävarna hanterar fr.o.m. 2020-05 föreningens medlemsregister digitalt.
Tidigare excelfil och utskick av medlemslistor via e-post har upphört.
Nytt digitalt Medlemsregister:
•
•
•
•

har en säker lagringsplats med hög säkerhet och unik inloggning per användare
innehar enkel administration
varje regional användare har tillgång till de erforderliga uppgifter som behövs för regionen
dagsaktuellt online medlemsregister för behöriga inom regionerna.

Sekretess - GDPR
Varje region har en utsedd person att ta del av sin regions medlemsuppgifter.
Regionansvarig har unik inloggning med läsbehörighet och möjlighet att exportera lista till fil.
Exporterade uppgifter till fil är för eget bruk o listan får inte lagras eller spridas.
Ansvarig för regionens medlemsregister uppmanas att ta del och följa Riksvävarnas personuppgiftspolicy
enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) https://www.riksvav.se/cookies-gdpr/
Se även dokument https://www.riksvav.se/wp-content/uploads/2018/05/Stoddokument-ompersonuppgiftspolicy-Dataskyddsf%C3%B6rordningen-GDPR.pdf

Nya medlemmar
Nya medlemmar registrerar sig i första hand via ett webbformulär och får då en bekräftelse på sin
registrering. Se ex på bild.

Registrering genom inbetalning via bankgiro, postgiro eller swish gäller fortfarande men i första hand bör
webbformulär användas då det säkerställer och förenklar administrationen.

Webbapplikation
Login/Logout
Behörighet till registret tilldelas av hemsideredaktör redaktor@riksvav.se på uppdrag av regionens
ordförande via e-post. Max en användare per region.
Uppgjord av: redaktor@riksvav.se
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Inloggningsuppgifterna får inte tilldelas till annan medlem.
Glöm inte att logga ut då du är klar med registret.
Knapp Logout finns på hemsidans menyrad, se bild nedan.

Presentation av registret
Bild vid inloggning

•
•
•
•
•

Medlemsregistret presenterar medlemmar sorterade i efternamnsordning.
Sök uppgift genom att klicka på CTRL + F på tangentbordet eller välj sök på sidan i webbläsarens
meny då det finns.
Högsta medlemsnummer = senast tillkommen medlem
I listan anges uppgift om när medlemsinformationen senast uppdaterades i fältet ”Uppdaterad”.
Medlemsuppgifter kan filtreras i kategori ”Aktiv till” vilket innebär gruppering på den aktuella tid
som är medlemsavgift är erlagd.
Exempel:
o Medlem 2019
o Medlem 2020
o Medlem 2021
o O.s.v.
o

Regionansvarig kan exportera lista för att göra medlemsutskick samt även påminna medlemmar som ej
erlagt förnyad medlemsavgift. Export av lista görs via knappen Export to CSV på webbsidan.

Hjälpdokumentation
Exportera lista till Excel
Skapa adressetiketter via Excel - Word
Dokumentationen finns på Riksvävarnas hemsida https://www.riksvav.se/regionregister/

Medlemsförändringar - Frågor
Medlemsförändringar som når region vidaresändes till kontakter nedan via mail.
Frågor gällande regionens digitala medlemsregister, kontakta redaktor@riksvav.se eller kassor@riksvav.se

Uppgjord av: redaktor@riksvav.se
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