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Logga in 

Längst upp i högra hörnet finns ”Logga in” – klicka och skriv in ditt användarnamn och lösenord. 

Du som är medlem har ett konto, så klicka dig vidare på ”Glömt lösenord” om du inte kommer in. 

 

 

Intranätet 

När du är inloggad byts Logga in-ikonen till ”Mitt konto”. Klicka och se valen. 

  

Ett nytt menyval ”Medlem” har också dykt upp. Här återfinns lite information som i första hand är 

ämnat för medlemmar. 
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Dokument 

På intranätet sparas dokument som endast är till för medlemmar. Dessa finns under ”Mitt konto” >> 

”Dokument”. 

Välj i rullistan olika mappar (t.ex. Årsmöte år 2022 eller Styrelseprotokoll år 2021). Du kan även söka 

direkt i alla mappar (tänk på att rullistan ska vara inställd på mappen ”Föreningen”) 
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Administration av hemsidan och systemen 

Under ”Mitt konto” >> ”Administration” kommer du till en samlad sida för att administrera 

hemsidan. Här finns (med korrekt behörighet) bland annat möjlighet att skriva nyheter, skapa 

aktiviteter, beställa i webbshop eller hantera dokument.  

Högst upp på Administrationssidan kommer en ny meny med de olika funktioner som finns. 

 

 

Redigera en sida 

I inloggat läge syns en snabblänk till att redigera en sida. 

 

På intranätet finns även översikt genom fliken ”Hemsida” >> ”Sidor” 

  

Högst upp till höger finns alternativet att lägga till en sida (skapa nya sida) och sorterat nedanför finns 

alla aktuella sidor med en möjlighet att klicka vidare och redigera sidan. 
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Behöver ni hjälp med sortering/ordning av sidor kan ni kontakta hemsideadministratör. 

 

När du ändrar sidan finns ett traditionellt verktygsfält invid textstyckena. 

 

Kom ihåg att klicka på ”Uppdatera”. Om du ångrar dina ändringar välj ”Avbryt” (högst upp på sidan) 

 

 

Välj sidattribut 
Under varje sida går att det välja attribut. Till exempel om sidan ska ligga under en annan sida i 

menyval (menyn ska i möjligaste mån inte modifieras med för många menyval). Till exempel en ny sida 

under ”Motion och Nybörjare” ska ha ”Motion och Nybörjare” som ”Förälder”. 

Välj gärna även olika attribut för att underlätta sökmöjligheten. 
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Länka till en fil 

Under länkar finns möjlighet att länka till en fil. 

           

För att ladda upp en ny fil till servern – ställ dig i en lämplig mapp och välj ”Ladda upp” 

OBS! För att senare kunna infoga en bild till hemsidan måste bildfilen sparas under mappen ”Images”. 
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Infoga en bild 

Under Bild finns möjlighet att infoga en bild på sidan. 

                  

Liksom med filer går att ladda upp en bild till servern. Välj även här en lämplig mapp för ändamålet.  
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Skapa flyer på startsidan 

På startsidan finns snabblänkar med en bild eller text. Till exempel Vinternatt, Julgranar, HittaUt etc. 

Dessa skapas genom att redigera startsidan (”Hem”). Skrolla neråt och välj ”Infoga widget” >> ”Bild”. 

Klicka på + och välj ”Vänsterpanel”. 

 

Fyll i formuläret genom att ladda upp en bild (från din dator) och skriv in en länk 
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Skriv en nyhet 

Snabblänk till att skapa nyhet finns i inloggat läge 

under startmenyns ”Nyheter”  

 

 
 

På intranätet finns samtliga nyhetsval under menyvalet ”Hemsida” >> ”Nyheter” syns alla skapade 

nyheter. Högst upp till höger finns ”Lägg till” för att skapa en ny nyhet. 

 

 

Fyll i alla fält som behöver fyllas i. Välj annan publiceringstid om du önskar tidsbestämma publicering.  

Det går att välj avpubliceringing om du anser att nyheten endast behöver finnas upp en kortare 

period (OBS, olämpligt att använda avpublicering frekvent då det blir svårt att gå tillbaka historiskt och se 

klubbinformation). 

Glöm inte att klicka på ”Spara” (längst ner på sidan) 

 

  



Manual för KanslietOnline Version 2022-12-30 10(11) 

Patrik Karlsson 

Aktivitet i kalender 

Kalendern är uppbyggd med aktivitetstillfällen i olika grupper. Dessa läggs till och administreras via 

Menyvalet ”Verksamhet” >> ”Grupper” 

(Ledare kommer även in under menyvalet ”Ledarsidor” på fliken ”Mitt konto”) 

 

 

Här  finns de fördefinierade grupper som skapats. Klicka på den grupp (rubrik) du finner lämplig. 

Skapa en ny grupp om ni har behov över längre tid (mer än enstaka tillfällen). 

 

 

Gå till Aktivitetstillfällen och fyll sedan i formuläret i högra fältet ”Lägg till tillfällen” 
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För att redigera en aktivetet, gå till Aktivetetstillfällen (se ovan) och skrolla ner till aktivieteten eller 

sök fram aktiviteten och klicka på pennan längst till höger. För att radera aktiviteten klicka på pilen 

och sedan ”Radera”. 

 

 

 

 

 

Anmälan till en aktivitet 

För tillfället något oklart hur vi ska hantera enskilda anmälningstillfällen. Vi återkommer med mer info 

senare. 

 

 


