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Medlemmer
Login(Kom godt i gang.. side 4)
Alle medlemmer kan logge ind og tilgå egne data, men der er et par faldgruber man lige skal være
opmærksom på.
Har man brugt den samme mailadresse på flere medlemmer/pårørende kræver det, at man bruger
medlemsnummer for at kunne logge ind eller nulstille sin adgangskode.
Hvis man har brugt den samme mailadresse flere gange og ønsker at nulstille sin adgangskode eller det er
første gang man skal logge ind, så modtager man en mail med følgende tekst:
Du kan ikke logge ind med din email-adresse (test@kfmspjdrn.dk), fordi den er registreret for flere brugere.
Brug et af følgende medlemsnumre til at logge ind:
3000148 Test Testesen
3000147 Testsine Testesen

Man skal så tilbage til login på medlemsservice.spejdernet.dk og vælge det medlem der skal nulstilles
kodeord for ved at bruge medlemsnummeret som er oplyst ud for det relevante medlem. Så kommer der
en ny mail med et link til at nulstille kodeordet.
Klik på linket og tast den nye adgangskode, så er man klar til at arbejde i Medlemsservice

Dubletter og Pårørende
I forbindelse med konverteringen af data fra det gamle medlemssystem til Medlemsservice er alle
registrerede pårørende også konverteret. Er man f.eks. mor til 2 børn i en gruppe vil man i Medlemsservice
optræde med to stamkort. Er man derudover leder eller grupperådsmedlem bliver det til 3 stamkort.
I Medlemservice er det muligt at samle det på et stamkort, således, at man som pårørende kun skal
vedligeholde sine data et sted.
I bilag 1 er der et forslag til hvordan man kan håndtere processen med at få ryddet op i de dubletter, som
gruppen har efter konvertering.

Udmeldte
Tjek, at der ikke knyttet et Primært medlemskab til personer i enheder udmeldte. Der kommer en mere
specifik vejledning til hvordan man rydde op enheder udmeldte.

Gruppen
Stamoplysninger
Tjek at gruppens oplysninger er korrekte på stamkortet
Mødehytte/adresse
Som udgangspunkt har Gruppen adresse i den mødehytte, der er oprettet i det gamle medlemssystem

Telefon
Telefonnummeret vil blandt andet fremgå af sider som f.eks. http://kfumspejderne.dk/bliv-spejder/finddin-spejdergruppe/, hvor man som forældre kan finde en oversigt over alle KFUM-Spejdergrupper i
Danmark
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Mail
Mail er lige som telefonnummer en del af gruppens kontaktoplysninger.

Hjemmeside
Har gruppen egen hjemmeside vil den blive vidt på oversigten ”bliv-spejder”

E-mail skabeloner
Som udgangspunkt er der udarbejdet en række E-mail skabeloner, som gruppen f.eks. kan bruge ved
indmeldelse og udmeldelse, men også i andre sammenhænge. Det er muligt for gruppen at tilpasse de
skabeloner der ligger standard

Funktioner
Tjek, at gruppens funktioner er konverteret korrekt. Der er funktioner som udgår. Se bilag 2 med
konverteringsnøgle for funktioner.
Startdato på funktioner er noget nyt. Da der samtidig er kommet en minimumsalder på f.eks. gruppeleder
og kasserer skal man ved skift eller ændringer i de funktioner have sat en startdato for de personer som har
funktionen i dag. Ved konverteringen er startdato sat til 1.1.1990 og det betyder, at en kasserer der er født
i 1964 vil have en negativ alder når man forsøger at stoppe funktionen. Det kan systemet ikke håndtere og
det er nødvendigt, at få hjælp til dette. Send en mail til medlemsservice@spejdernet.dk og oplys Gruppe,
Funktion, Medlemsnummer. Rettelse af startdato kan kun rettes af administrationen/supporten.
De funktioner som ikke har en minimumsalder kan med fordel rettes ved at sætte slutdato=startdato, altså
01.01.1900 og derefter tildele funktionen igen med den korrekte startdato.

Enheder
Stamoplysninger
Der er særligt to opmærksomhedspunkter omkring fanebladene Klassifikation og Medlems- og mødeinfo

Klassifikation
Det er vigtigt at markere, hvilken enhedstype der er den primære for den enkelte enhed. Det har desværre
ikke været muligt at konvertere den oplysning og det er væsentligt for muligheden for at trække statistiker
og medlemsopgørelser.

Mødetidspunkter
Nederst på fanebladet kan man sætte hak for online indmeldelse. Det betyder, at enheden vil fremgå som
en valgmulighed, hvis man bruger online indmeldelse i gruppen.

Distriktet
Stamoplysninger
Tjek at oplysninger nedenfor er korrekte.
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Adresse
Telefon
Mail
Hjemmeside
Funktioner
Tjek at de er opdateret med de korrekte personer.
Startdato på funktioner er noget nyt. Da der samtidig er kommet en minimumsalder på f.eks. gruppeleder
og kasserer skal man ved skift eller ændringer i de funktioner have sat en startdato for de personer som har
funktionen i dag. Ved konverteringen er startdato sat til 1.1.1990 og det betyder, at en kasserer der er født
i 1964 vil have en negativ alder når man forsøger at stoppe funktionen. Start derfor med at sætte startdato
til en gyldig dato f.eks. 1.1.1990 eller senere.
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Bilag 1 – Håndtering af dubletter i forbindelse med konvertering
Medlemsservice har en indbygget dublethåndtering som skal forebygge, at den samme person oprettes
flere gange.
Om dublethåndtering generelt så henvises til vejledningen om emnet.
Dette bilag er med særligt fokus på de dubletter, der er oprettet i forbindelse med konverteringen til
Medlemsservice, hvor alle registrerede pårørende også er konverteret. Er man f.eks. mor til 2 børn i en
gruppe vil man i Medlemsservice optræde med to stamkort. Er man derudover leder eller
grupperådsmedlem bliver det til 3 stamkort.
I Medlemservice er det muligt at samle det på et stamkort, således, at man som pårørende kun skal
vedligeholde sine data et sted.

Liste med pårørende
Du kan med fordel udskrive en liste med pårørende, da det kan give et overblik over opgaven.

Gå til Top-Menu Medlemmer. I søge feltet slettes Status Aktiv og i stedet skrives kontakt og fra
dropdownmenuen vælger man Status Kontakt. Man får derefter en liste med alle kontaktpersoner i
gruppen. Sæt flueben i kolonne yderst til venstre og vælg udskriv kontaktliste. Det giver en udskrift med
alle pårørende og de personer de pårørende for. Hvis der er personer som optræder flere gange er det
”bare” at gå i gang med at vælge hvilke der skal bruges fremadrettet og hvilke der skal fjernes. Se afsnittet
om oprydning længere nede i teksten.

E-mail og mobiltelefon
Som udgangspunkt bør E-mail og Mobiltelefon være unikke, så de ikke bruges flere gange. Hvis man ikke
kan undgå, at personer deler E-mail og Mobiltelefon vil der komme en advarsel om, at de optræder som
dublet.
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Hvis et barn i det gamle medlemssystem er oprettet med forældres mailadresse eller mobilnummer
anbefales det at slette det på barnets stamkort og oprette en pårørende med det mobilnummer og/eller
mailadresse der hører til den pårørende.
Udsendelse af mail og SMS fra Medlemsservice kan enten gå til medlemmer alene eller til medlemmer og
pårørende.

Oprydning i listen med pårørende – sådan gør du
Pårørende som er konverteret til Spejdernes Medlemsservice vil kunne optræde flere gange, hvis de har
flere børn i enheden og man vil derfor være nødt til at skulle annullere et eller flere stamkort.
Det kan gøres fra medlemsoversigten ved i søgefeltet at slette standard Status Aktiv. Skriv i stedet Kontakt
og vælg Status Aktiv. Nu vises listen med pårørende i Gruppen.
Herfra er det muligt at klikke på den enkelte person og så vælge at annullere det eller de stamkort, der ikke
skal bruges fremadrettet. Inden bør man sikre sig, at have et overblik over hvilke børn, som de pårørende
har en relation til, så det er mulig at genskabe dem efterfølgende.
Hvis en pårørende samtidig er leder i gruppen anbefales det at slette stamkort for pårørende og så oprette
en relation fra barnets stamkort til lederens stamkort.
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Bilag 2 – Roller og funktioner
Roller/funktioner i det tidligere
medlemssystem
Enhedsniveau
Distrikt
Distrikt

Roller/funktioner i Medlemsservice

Rolle

Action

Ny rolle

Konverteres
Konverteres

Distriktsassistent
Distriktsuddannelsesassistent
Distrikts-uddannelsesleder

Distrikt
Distrikt
Distrikt
Distrikt

Assistent
Distriktsuddannelsesassistent
Distriktsuddannelsesleder DTU
Kasserer
Kontaktmodul (distrikt)
Leder
Postmodtager

Konverteres
Udgår
Konverteres
Konverteres

Distriktskasserer

Distrikt

Distriktschef
Postmodtager

Distrikt

Webansvarlig

Konverteres

Webansvarlig

Gruppe
Gruppe
Gruppe
Gruppe
Gruppe
Gruppe
Gruppe
Gruppe
Gruppe
Gruppe
Gruppe

Assistent
Betalingsservice (Gruppe)
Bogpakke
Grupperådsformand
Grupperådsmedlem
Indkøbsberretiget
Kasserer
Kontaktmodul (gruppe)
Kontingent(Gruppe)
Leder
Postmodtager

Konverteres
Udgår
Udgår
Konverteres
Konverteres
Konverteres
Konverteres
Udgår
Udgår
Konverteres
Konverteres

Gruppeassistent

Distrikt
Distrikt, Gruppe,
Enhed
Korps, Distrikt,
Gruppe
Gruppe

Grupperådsformand
Grupperådsmedlem
Indkøbsberretiget
Gruppekasserer

Gruppe
Gruppe
Distrikt, Gruppe
Gruppe

Gruppeleder
Postmodtager

Gruppe

Retteansvarlig

Konverteres

Medlemsansvarlig

Gruppe

Revisor

Konverteres

Revisor

Gruppe
Distrikt, Gruppe,
Enhed
Korps, Distrikt,
Gruppe
Korps, Distrikt,
Gruppe

Gruppe
Gruppe

Udgår
Udgår

Gruppe

Tegningsberettiget
Ungdomskursusdeltager
2010
Webansvarlig

Konverteres

Webansvarlig

Enhed
Enhed
Enhed

Assistent
Betalingsservice (Enhed)
Bladmodtager

Konverteres
Udgår
Konverteres

Enhedsassistent

Enhed
Enhed

Kontaktmodul (enhed)
Leder

Udgår
Konverteres

Distrikt

Konverteres

Tilladte
enhedstyper
Distrikt
Distrikt
Distrikt

Korps, Distrikt,
Gruppe
Enhed

Bladmodtager

Distrikt, Gruppe,
Enhed

Enhedsleder

Enhed
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Roller/funktioner i det tidligere
medlemssystem

Roller/funktioner i Medlemsservice

Enhed
Enhed
Enhed

Patruljeassistent
Patruljeleder
Postmodtager

Konverteres
Konverteres
Konverteres

Patruljeassistent
Patruljeleder
Postmodtager

Enhed

Rover fra anden gruppe

Konverteres

Enhedsmedlem

Distrikt, Gruppe,
Enhed
Enhed
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