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Här kommer en lägesrapport från arbetet med det nya medlemsregistret, MRM, 
och det nya webbverktyget, EPiServer.  Förberedelserna har varit igång sedan i 
början på mars och den 4 maj hade vi vårt första gemensamma styrgruppsmöte 
med leverantören Softronic AB. 
 
Lanseringen av nytt medlemsregister och nytt webbverktyg inklusive nya 
hemsidor för förbundet, distrikten och föreningarna är planerat till januari 2016. 
Tidplanen möjliggör central uppbörd av medlemsavgifterna för de föreningar 
som väljer detta alternativ. Erbjudande om att välja central uppbörd har nyligen 
gått ut till samtliga föreningar. 
 
Nytt medlemsregister, MRM 
 
På styrgruppsmötet beslutades om projektplan och projektdirektiv för MRM, ett 
webbaserat, standardiserat medlemsregister med funktioner för dels det vi kan 
utföra idag i vårt nuvarande system och dessutom ytterligare stöd som 
underlättar arbetet i såväl föreningen, distriktet som förbundet. Det är just detta 
som är målet med ett datastöd, att underlätta arbetet så att vi kan uppnå våra 
olika mål i verksamheten. 
 
Att byta till ett nytt datasystem kan ibland upplevas som en utmaning. Vår avsikt 
är dock att systemet ska vara lätt att arbeta med och istället bli något positivt i 
arbetet. En ny funktion, som har efterfrågats av många, är stöd för att 
administrera olika aktiviteter, events, såsom resor, kurser etc. 
 
Närmast etablerar vi en test- och övningsmiljö där vi lägger in det nya 
standardsystemet och en ögonblicksbild av vårt nuvarande medlemsregister. 
Efterhand kommer sedan de anpassningar till våra önskemål och som inte finns 
i standardsystemet att byggas in, testas av, ev. justeras och godkännas.  

En styrgrupp med företrädare för distrikt och föreningar ska utses och har till 
uppgift att testa och ge synpunkter. Dock är uppgiften inte att föra fram 
önskemål om ytterligare funktioner. Vi har, som vi tidigare berättat i höstas, 
analyserat skillnaden mellan vad vi vill ha och vad standardsystemet erbjuder. 
Detta s.k. Gapet, ska vi nu i detalj precisera och leverantören arbeta in i vår 
lösning. 

 



 

Medlemmar i föreningarna som är extra nyfikna på hur MRM ser ut och fungerar 
och dessutom har vana att arbeta självständigt med datorprogram kan få 
tillgång till MRM i test- och övningsmiljön. Om detta återkommer vi längre fram. 
 
För att få en aktuell och bra bild av hur de olika distrikten arbetar idag med 
frågor kring utbildning och support till sina föreningar i frågor om 
medlemsregistret kommer samtliga distriktsansvariga för medlemsregistret att 
kontaktas under närmaste veckorna. 
 
Webbverktyget EPiServer 

Det nya webbverktyget som SPF Seniorerna valt heter EPiServer och är ett 
svenskt webbverktyg. Webbredaktörerna behöver inte ha någon särskild 
programvara installerad på sina datorer utan arbetar i sin webbläsare. 
EPiServer och de nya webbplatserna och ska vara användarvänliga, flexibla och 
anpassade för SPF Seniorernas målgrupper och dess behov. 

Webbplatserna ska stödja SPF Seniorernas övergripande mål. 
 
De nya webbplatserna ska även stödja följande: 
 

• Det ska vara enkelt att bli medlem via hemsidorna. 
• Det ska vara enkelt att hitta rätt förening. 
• Medlemserbjudandet ska vara tydligt. 
• Tydlig och enhetlig grafisk profil. 
• Uppdaterade och inspirerande hemsidor på alla nivåer i organisationen 
• Responsiv design (det innebär att webbplatserna ska fungera på 

desktop, surfplatta och mobil)  
• Det ska vara enkelt och intuitivt att arbeta som webbredaktör på distrikt 

och föreningar.  
• Det vara enkelt att hantera bilder och verktyget ska stödja automatisk 

bildskalning. 
• Samspela med det nya medlemsregistret (MRM) 

Just nu är webbprojektet inne i analys- och kravfasen. Detta innebär att vi bland 
annat har skickat ut en webbenkät till alla webbansvariga på distrikten, 
genomfört djupintervjuer med vanliga medlemmar som besöker hemsidorna 
samt djupintervjuer med presumtiva medlemmar. Detta för att skapa 
användarvänliga och funktionella hemsidor. Vi räknar med att denna fas ska 
vara färdig i vecka 21/22. Därefter börjar vi titta på ny struktur och ny design 
som följer SPF Seniorernas nya grafiska profil. 
 
Utbildning  
 
Utbildningen av användarna till båda systemen är en mycket viktig 
framgångsfaktor för att det ska bli bra. Vi kommer liksom tidigare att från centralt 
håll ge distriktens ansvariga för MRM och EPiServer en ordentlig utbildning så 



 

att de i nästa steg kan utbilda föreningarnas användare. Utbildningarna drar 
igång efter sommaren.  
 
Under oktober - november är sedan avsikten att föreningarnas medlemsregister- 
och webbansvariga ska utbilda sina föreningar.  I första hand ska de som är 
ansvariga för medlemsregistret utbildas. Vi återkommer om allt kring 
utbildningssatsningarna inom kort. 
 
Bra handledningar, lathundar, för de viktigaste momenten, och filmade avsnitt 
som på användarens datorskärm visar hur man utför olika processer, är också 
viktiga för ett bra resultat. Detta kommer att finnas för båda systemen. 
 
Allmänt 

Vi kommer att informera distrikten om hur vi kan erhålla de licenser som behövs 
för att använda systemen. För oss som arbetar med ideella föreningar finns 
glädjande nog stora rabatter på licenserna MRM, då de bygger på 
Microsoftprodukter. Microsoft har uppdragit åt Techsoup att i Sverige 
administrera licenserna till ideella organisationer. Förbundet står för de 
kostnader som ändå uppstår. Mer om detta kommer att framgå av den skrivelse 
vi skickar ut om ett par veckor till distrikten. Notera att föreningarna inte behöver 
göra något i denna licensfråga. 
 
Detta och följande informationsbrev kommer också att finnas på vårt intranät 
under en särskild flik, där vi också samlar annat som berör båda projekten. Vi 
ska t.ex. bygga upp ett FAQ, Frågor och svar- där vi bl.a. lägger in era frågor, vi 
har redan fått ett antal, och våra svar. Där kan den intresserade förhoppningsvis 
snabbt hitta svaret på sin fråga.  
 
Har du andra frågor eller synpunkter kring MRM- och webbprojektet ser vi helst 
att du ställer frågorna via e-post till adressen: 
 
    mrm-webb@spfseniorerna.se 
 
Där samlar vi alla frågor och svar som dyker upp. En del frågor som vi bedömer 
är av allmänt intresse lägger vi också över till vår FAQ-sida som du hittar på vårt 
intranät under “knappen” Medlemsregister & webb. 
     
I fortsättningen blir dessa informationsbrev kortare, men vi tror att det var viktigt 
att det blev en fylligare rapport denna gång. 
 
Det är vi som jobbar närmast med projekten: 
 
Medlemsregister     Tommy Vestlin 
Webb             Maria Samuelsson 
Information & test     Ann-Sofie Jochelson 
Samordning         Rune Kjernald 
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