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Allmän information

 Vi lägger regelbundet ,och när det tex uppstår driftproblem, ut 

information om medlemsregister och webb på intranätet under 

fliken IT och senaste nytt. 

 Du når intranätet på https://spf.foreningssupport.se och 

lösenordet är gbg1939

 Manualer till både medlemsregister och webb hittar du på 

intranätet eller på www.spfseniorerna.se/manualer (många 

uppdaterade)
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Medlemsregistret
 Nu har påminnelser skickats ut via posten till alla obetalda medlemmar. Därefter åligger det 

aktuell förening att göra ytterligare påminnelse. 

 Hantering av avslut enligt nya stadgarna:

Utträde av icke betalande medlem (1 kap. § 3 mom. 5) 

”Medlem som trots påminnelser inte har betalat medlemsavgift senast den 1 april det     
kalenderår som avgiften avser anses ha begärt sitt utträde ur SPF Seniorerna.” 

 Under 2022 tillämpar vi dock övergångsregler och utträde av obetalda medlemmar 
kommer först ske 4/5 2022. 

 Detta betyder att obetalda medlemmars medlemskap avslutas den 4/5 men personen finns 
kvar i medlemsregistret dock med ett avslutat medlemskap. Dessa personer går efter 
avslutet att se under vyn ”P24 Utträdda medlemmar exkl. avlidna senaste två åren” eller 
vyn ”M02 Inaktiva medlemskap senaste 24 månaderna”.

 Vill medlemmen sen vara kvar som medlem återöppnas medlemskapet av föreningen. 
Ingen ny faktura skickas ut utan det går bra att använda befintlig faktura som finns under 
kundreskontrafliken på personkortet i medlemsregistret. 

 Obs! Mycket Viktigt! Har de haft Skandiaförsäkring så måste återöppningen 
meddelas via e-post till info@spfseniorerna.se för att medlemmen ska kunna 
få tillbaka sin försäkring.
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Medlemsregistret

 Om en person betalar direkt till föreningen får föreningen betala 

in medlemsavgiften till förbundet på bankgiro 505-1743. Kom 

ihåg att ange medlemmens ocr nummer vid inbetalningen. 

Annars finns risken att medlemmen avslutas per automatik.
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Medlemsregistret

 ”Anslut” (används vid hushållskoppling) har flyttats till höger i 
listen på personkortet. Om ni inte ser ”Anslut” i listen tryck på 
de tre prickarna så hittar ni den där.

 Tänk på att då och då uppdatera även mobilnummer på 

medlemmarna och att ha mobilnumret registrerat i rutan för 

mobilnummer.

 E-post på personkortet har två rutor. Använd primär e-post när 

ni skriver in e-postadresser på personkortet. 
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Medlemsregistret

 Många manualer är nu uppdaterade. Tipsar bland annat om 

manualen M03 Goda Råd-Medlemsregistret som du når här:
m03.pdf (spfseniorerna.se)

 Information om nya stadgarna finns på intranätet.
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Medlemsregistret

Tre punkter saknas i Miriam vid etikettutskrift eller e-post
När du markerat personer men inte ser de tre punkterna gör du följande:

Du klickar på fyrkanten/ dubbelfyrkanten, som finns i webbläsaren högst upp till

höger (vänster om krysset för avstängning). Detta gör att fönstret skiftar fram och

tillbaka mellan helskärm och ett mindre fönster. Stanna när det mindre syns, dvs när

det är en enkel fyrkant uppe i hörnet. Detta mindre fönster går nu att öka och minska

i bredd genom att du drar i höger eller vänster kant med muspekaren.

Ändrar du bredd så kommer de trepunkterna fram i Miriam (kommer-försvinner, kommer-

försvinner allt eftersom man drar i kanten).

Nedan finns bilder från Chrome. Det ser likadant ut i Firefox, Opera, etc.

De övre röda pilarna visar dubbelfyrkanten/fyrkanten allt eftersom man klickar.

Den nedre röda pilen visar de tre punkterna i Miriam, som är framme i en av bilderna.

Dubbelfyrkant Fyrkant Fyrkant
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Medlemsregistret

 SMS finns nu att använda i medlemsregistret. E-posta 

info@spfseniornerna.se om ni vill komma igång. Märk med SMS. 

Se mer information på intranätet, IT, senaste nytt. 

 Nu finns det möjlighet för varje förening och distrikt att få en egen 

e-postadress som består av föreningsnamnet@spfseniorna.se

E-posta info@spfseniorerna.se om ni vill komma igång. Märk med 

e-post. Se mer information på intranätet, IT, senaste nytt. 

 När ni avslutar medlemskap måste alltid datum och 

utträdesorsak anges annars blir utträdet ofullständigt.

 Uppdatera inte status själva på medlemskapet. Om det är en ny 

medlem så blir de automatiskt aktiva medlemmar när de har 

betalat.
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Medlemsregistret

 Senioren finns även att läsa som e-tidning. I nuläget mailar 

medlemmarna info@spfseniorerna.se för att anmäla sig till e-

tidning. Det finns annons i tidningen om detta. Anmäler man sig 

till e-tidning är grundtanken att prenumerationen på 

papperstidningen avslutas (med status avbruten av medlem). 

Allt för att spara på vår miljö.
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Medlemsregistret, Skandiaförsäkring
Om ni vill avsluta medlemmar, tänk på att se efter om de har Skandiaförsäkringar 

innan ni avslutar medlemskapet och hör gärna efter om de är medvetna om att 

försäkringarna avslutas om medlemskapet i SPF Seniorerna avslutas.

Viktigt! Hantering av Skandiaförsäkring vid återinträden
 När ett medlemskap återöppnas och om medlemmen har haft gruppförsäkring 

hos Skandia, måste förbundskansliet informeras om återinträdet. 

 Det är endast förbundskansliet som kan bekräfta ett återinträde till Skandia så att 

försäkringen kan aktiveras igen. Det sker inte per automatik. 

 Återinträdet måste ske inom 3 månader för att försäkringen ska kunna aktiveras 

igen. 

 För att se om en medlem har haft en försäkring tidigare går du till 

Medlemsförmåner på personkortet. Ändra till ”inaktiva beställningar”. Om 

medlemmen tidigare haft gruppförsäkring ser du den där och ska då informera 

förbundskansliet att ett återinträde skett och att försäkringen ska aktiveras igen. 

Skicka informationen till info@spfseniorerna.se
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Webb

 På event behöver man inte längre fylla i organisationsenhet när 

eventtillfällen skapas i medlemsregistret.

 Google Analytics visar nu statistik för alla sidor på webben. 

Tidigare fanns en begränsning som gjorde att statistik inte 

visades för sidor med väldigt lång URL.

 Text som klipps in i brödtext på sidor i EpiServer blir 

oformaterad text som är lättare att jobba med.

 Vi har tagit bort block i panelen till höger i EpiServer för att ge 

mer plats åt bilder och media. 

 Det är nu tydligare var man skriver ingress och brödtext på 

sidor i läget ”på sidan redigering” i EpiServer.
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Webb

 Nya bilder som läggs till i ImageVault går att se om och var de är publicerade. 
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Webb
 Aktiviteter i kalendern som importerats från medlemsregistret tas bort 

automatiskt i EpiServer 18 månader efter avslutat publiceringsdatum.

 Aktiviteter i kalendern som har importerats från medlemsregistret till 

EpiServer har nu fått ett nytt fält i EpiServer, ”Mer information”, för att 

kunna skriva mer text och tex lägga länkar i. Detta fält skrivs inte över 

av medlemsregistret.
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