All registrering av såväl medlemmar som verksamhet i eBas görs per kalenderår – alldeles
oavsett vilket verksamhetsår er förening har. Det innebär att samtliga medlemmar er förening
registrerat i Clubonweb under hösten 2016 vid bytet till eBas har lagts in som bekräftade för
år 2016. Inledningsvis finns därför i er förening inga registrerade medlemmar för 2017. Vilket
år ni befinner er på styrs i rullisten ovan (i röd ring). Föreningen kan när som helst under året
börja flytta över medlemmar till redovisningsåret 2017, och detta kan göras på några olika sätt
(även det återfinns i röd ring ovan).
1.
2.
3.
4.

Skriv in medlem manuellt (en i taget)
Hämta medlem från föregående år (en i taget)
Skicka inbjudningar till föregående års medlemmar
Importera Excel-fil

Nya medlemmar skrivs in enligt pkt 1 eller 4. Eftersom varje år börjar med inga medlemmar,
försvinner momentet "plocka bort medlemmar som slutat" helt!
Att föregående års medlemmar bjuds in att självmant registrera/bekräfta sig (pkt 3), innebär
att de får ett mail med en länk i. Om medlemmen besvarar detta mail blir personen
automatiskt registrerad för 2017, och någon ytterligare bekräftelse (namnteckning el dyl) är
inte nödvändig. Denna digitala bekräftelse är alltså ett nytt alternativ till att samla in
bekräftelser i form av namnteckningar.

För att kunna använda funktionen "Skicka inbjudningar..." krävs att:
a. det finns en personlig mailadress till medlemmen angiven på förra årets medlemslista
(detta går att lägga till i efterhand)
b. onlineregistrering har aktiverats (görs vid den röda pilen till vänster)
Det är fullt möjligt att ladda upp en Excel-fil med medlemsuppgifter på en gång. Detta görs
under rubriken "Ladda upp lista" (även det vid den röda pilen till vänster). En mall för hur
medlemsuppgifterna skall sorteras samt övrig info finns också under denna länk. Om ni å
andra sidan vill få ut en rapport över årets (eller förra årets) medlemmar så görs detta med
hjälp av länken "Exportera urval" (vid den röda pilen till höger).
Observera att oberoende av vilken metod ni använder för att skriva in medlemmar för 2017,
så måste medlemmen ha ett inträdesdatum under 2017!!

