
Mina sidor 
Under Mina sidor är den information samlad som rör ditt medlemskap och dina uppdrag i 

Friluftsfrämjandet.  Här får du en översikt över mina sidor. Det finns separata manualer för 

Medlemssök, min profil och mina äventyr. 

1. Aktuellt 

2. Verktyg och materialbank 

3. Medlemssök 

4. Min profil 

5. Friluftsakademin 

6. Mina äventyr 

För att komma till Mina sidor måste du logga in. Du kan logga in med medlemsnummer eller ditt 

personnummer. Lösenordet hittar du på ditt medlemskort. 

 

 

 

 

 

För att komma till Mina sidor i inloggat läge måste du klicka på den lilla figuren uppe till höger. 

 

 

 

 



När du står i Mina sidor ser du ingångar till de olika delarna som Mina sidor består utav. 

 

1. Aktuellt: Här hittar du det senaste från din lokalavdelning, din region och aktuell info från 

Friluftsfrämjandet i stort.  

2. Verktyg och materialbank: här hittar du viktig info för dig som är ideellt aktiv. Det finns 

marknadsföringshjälp som mallar, bildgalleri, checklistor och annat bra att ha. Verktyg och 

materialbanken innehåller följande undersidor: 

a. Guider och manualer, här hittar du bland annat manualerna som rör webben 

b. Dokumentbank, här hittar du allt från rekryteringsmaterial oh specifika avtal till 

blanketter för kvittoredovisning och styrdokument 

c. Marknadsföring, här hittar du allt som har med marknadsföring av Friluftsfrämjandet 

att göra. Här finn stöd för hur du kan arbeta med varumärket Friluftsfrämjandet och 

vad som är viktigt att tänka på i all kommunikation. Den grafiska manualen och 

typsnitt hittar du här 

d. Viktigt att veta, här hittar du information om din försäkring som medlem samt viktig 

info om kris och säkerhet. 

e. Frågor och svar, här hittar du svar på vanliga interna frågor 

f. Intern organisation, här hittar du frågor och svar kring intern organisation och 

stämmor. 

3. Medlemssök, Medlemssök är uppdelat i dels vanligt medlemssök men även i ledarsök. I 

medlemssök kan du söka medlemmar efter kriterier som födelsedatum, 

lokalavdelningstillhörighet, namn, intressen mm. I Ledarsök söker du medlemmar baserat på 

deras uppdrag och roller. Se separat manual. 

4. Min profil här hittar du alla uppgifter som rör dig själv. Adress, byta lösenord, din 

lokalavdelningstillhörighet mm. DU kan ändra dina uppgifter själv. Glöm inte bort att spara 

dem. Här kryssar du även ur om du inte vill ha nyhetsbrev eller medlemsutskick. Kom ihåg 

att om du klickar ur medlemsutskick, kan du missa viktig information som ledaren mejlar ut i 

samband med aktiviteter som du är anmäld till. Här finns även information om vilka roller du 

har, du kan kryssa i dina intressen. Har du ett familjemedlemskap ser du det här. Du kan 

själv lägga till fler familjemedlemmar. 

5. Friluftsakademin här finns information kring Friluftsfrämjandets ledarutbildning.  

6. Mina äventyr, här kan du se vilka äventyr som du är anmäld till. Är du ledare så är det 

härifrån du skapar dina äventyr. Hur du skapar ett äventyr kan du läsa om i manualen Skapa 

äventyr. 


