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SPF Seniorerna Skånedistriket

spf.skane@telia.com

0413-291 14 Månd-torsd 9-12

www.spf.se/skanedistriktet

mailto:spf.skane@telia.com
http://www.spf.se/skanedistriktet


Datum Onsdagen den 29 mars 2017, kl 10 – ca 15

Plats Norra Station, Hässleholm. Norra Stationsgatan 6-8, 

Karta finns kallelsen. Deltagarlista bifogas i separat fil.

Vi kallar även alla på reservplats, för att så många som möjligt skall kunna ta del av innehållet. Vi skall därför vara i Aulan,

innebärande biosittning.

Vi blir ca 90 personer därför rekommenderas egna datorer inte.

Målgrupp Ansvariga för medlemsregistret i föreningen.

Medverkande Morten Kehler och Cecilia Johnsson SPF Seniorernas Skånedistrikt.

Övriga medverkande: 

Prel. program ändrat

Kl. 09.30 - 10.00

10.00 - 12.00

12.00 - 13.00

13.00 - 14.00

14.00 - 14.15

14.15 - ca 15.00

Samling och kaffe.

Grundläggande funktioner och ”upplevda problem”

Lunch.

Tips och ”nya” funktioner i systemet.

Fika.

Erfarenhetsutbyte samt avslut.



Vad skall vi göra idag

▪ Allmänt och översiktlig information / Råd / Instruktion

▪ Det grundläggande:

▪ Registrering, avregistrering, godkänna, Senioren, uppdrag etc

▪ Bästa vyer, rätt modul osv

▪ Avisera, registrera betalningar – Gäller lokal uppbörd.

▪ Upplevda problem – Vänta med frågor tills Cecilia är klar.

▪ Söka, sortera

▪ Filtrera, avancerad sökning

▪ Personliga vyer – Exportera till Excel

▪ Rapporter, statistik

▪ E-post

▪ (Teamviewer)
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Bra webbadresser

Vi har inte skrivit ut lathundar –

De uppdateras

▪ Nya uppdaterade lathundar på: 

http://www.spfseniorerna.se/utbildning2017

▪ Frågor och svar om systemen: http://faq.spf-forening.se/

▪ www.spf.se/skanedistriktet under utbildning el aktuellt/information 

till föreningarna

▪ Direktadress: 

http://www.spfseniorerna.se/distrikt/skanedistriktet/utbildning/hem

sidor-och-medlemsregister/

▪ Intranätet som hittas via ”Mina sidor” skall ha aktuell info om 

systemen – Lösenord: miriam
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Vanliga kopplingar mellan Miriam och 

Hemsidan

▪ Mina sidor – Medlemsuppg., eventdeltagande etc

▪ Bli medlem – ”Nätansökan” måste godkännas i Miriam

▪ Föreningens kontaktuppgifter

▪ Styrelsen

▪ Andra förtroendeuppdrag och ansvarsområden

▪ Kalendern – Eventmodulen ligger i Miriam

▪ Event - Arrangemang



Följande uppdrag kommer att kunna 

arbeta i MiRiaM med olika saker.

▪ MiRiaM- Medlem kommer att ha ”fullständig” behörighet. 

”Avgifts-delen” skall också kopplas på. 

▪ MiRiaM- Avgift Registrera betalningar och skriva ut avier. 

Gäller endast Lokal uppbörd. Funktionen kommer troligen att 

kopplas till både Kassör och medlemsansvarige framöver.

▪ Ha båda uppdragen om föreningen har lokal uppbörd.

▪ Kassören – Se Miriam-Avgift

▪ MiRiaM Event Kommer att kunna arbeta i eventdelen.

▪ Webbredaktör Kommer att kunna arbeta i eventdelen i 

registret eftersom event har en koppling till hemsidan. 

Webbredaktörerna kommer att migreras över från 

Föreningssupport.

▪ Styrelsen Kommer att ha läsbehörighet i registret.
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Inloggningsuppgifter i Miriam m.m.

▪ Person som registreras på uppdrag som skall ha 

access till Miriam (och har en e-postadress 

registrerad) skall automatiskt få 

inloggningsuppgifter utskickade

▪ Ex. Anv.namn: sfzone\xxxxxx (OBS snedstrecket 

är backslash)    <Alt Gr> och <+ ?> samtidigt

▪ Ex. Lösenord: SPFxxxxxxx!    ( ! vara med)

▪ Ovanstående system för anv.namn och lösen kan 

ändras

▪ Webbläsaren Explorer fungerar bäst i Miriam

▪ EXPLORER inte Edge
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Logga in i Miriam

▪ Webbläsaren Explorer fungerar bäst i Miriam

▪ Inte Edge utan EXPLORER !!!!

▪ http://miriam.spfseniorerna.se/SPF

▪ Eller via inloggning på Mina Sidor
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http://miriam.spfseniorerna.se/SPF


Mina Sidor i SPF portalen
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Om funktionerna på Mina Sidor

▪ Rekommenderar inte byte av lösenord just nu!!

▪ Aktiviteter – Arrangemang som jag är anmäld till

▪ Öppna intranätet – Lösenord: miriam

▪ Öppna webbverktyget – Kräver normalt inte ny inloggning

▪ Öppna medlemsregistret – Kräver speciella inloggningsuppgifter
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Funktionerna beror på vilka 

uppdrag/behörigheter man har


