
Guide till MyClub för ledare 
Denna guide är för ledare av en aktivitet som ska registrera närvaro vid ett träningstillfälle. Den 

innefattar följande huvudsteg:  

• Logga in i MyClub 

• Lägga till medlem på aktivitetstypen 

• Skapa nya aktivitetstillfällen 

• Registrera närvaro vid aktivitetstillfälle 

• Registrera närvaro vid aktivitetstillfälle på mobilsidan 

• Lägga till ny gruppadministratör för aktivitetstyper du administrerar 

Medlem måste först läggas till på aktivitetstypen innan den kan registreras på ett aktivitetstillfälle. 

Finns inte aktivitetstillfällen redan inlagda måste dessa givetvis skapas innan det går att registrera 

närvaro på aktiviteten. 

Logga in i MyClub 
Logga in på http://accounts.myclub.se med ditt konto. Enligt instruktionerna i inbjudan som du ska 

fått från veckoansvarig. 

 

Notera att det finns en hemsidevariant och en mobilvariant. Hemsidevarianten krävs för att lägga till 

medlem som inte tidigare deltagit i något aktivitetstillfälle. Denna guide innefattar endast 

hemsidevarianten eftersom att den krävs för att använda all funktionalitet. 

 

http://accounts.myclub.se/


Lägga till medlem på aktivitetstypen 
För att lägga till en medlem på aktiviteten gå in på Medlemsregister -> Kalender -> Inlånade 

medlemmar. 

Börja skriv namnet på den som vill registrera sig och sedan bör systemet hitta personen om denna 

finns i medlemsregistret, välj Lägg till medlem. Om personen inte är medlem kan den snabbt bli det 

här: http:// http://www.studentostersund.se/medlem/bli-medlem/ 

 

Om medlemmen också är ledare kan det snabbt ändras till höger, Ändra till ledare 

 

Notera att detta steget endast behöver varje gång det kommer en ny person på er aktivitet. 

http://www.studentostersund.se/medlem/bli-medlem/


Skapa nya aktivitetstillfällen 
För att skapa nya aktiviteter välj Medlemsregister -> Kalender -> Ny aktivitet 

 

Fyll i uppgifter enligt nedan och välj att aktiviteten ska upprepas om det gäller flera tillfällen. 

 

 

  



Registrera närvaro vid aktivitetstillfälle 
När medlemmarna finns registrerade på aktiviteten kan dessa anmälas till ett tillfälle. Välj 

Medlemsregister -> Kalender och välj aktuellt tillfälle. Välj sedan Deltagarlista -> Registrera 

fler/färre. Finns inte aktiviteten redan inlagd, kan en ny aktivitet skapas genom att välja Ny aktivitet i 

kalendervyn.  

 

Deltagare/Ledare som blivit inlånade till aktiviteten kan nu närvaromarkeras. Välj spara när du är 

klar. 



 

Sedan får du en bekräftelse på att aktiviteten har sparats. 

 

Om det står att aktiviteten ej är godkänd kan det till exempel bero på en ledare saknas eller att 

aktiviteten innehåller medlemmar som inte ger aktivitetsstöd på grund av ålder eller ofullständiga 

uppgifter. Hör med Veckoansvarig om något är oklart. 

  



Registrera närvaro vid aktivitetstillfälle på Mobilsidan 
Detta är guiden för mobilsidan. Notera att här kan du inte lägga till deltagare till din aktivitet, det 

måste göras på hemsidan (som också går att komma åt från mobilen). 

Välj Kalender -> Aktuell dag och träningspass. 

 

 

 

 

 

Markera närvaro på deltagare och spara. 

 



Lägga till ny gruppadministratör för aktivitetstyper du administrerar 
När det blir en ny ledare för en aktivitet behöver denna tillgång till att kunna registrera närvaro på 

aktiviteten. Detta fås genom att bli gruppadministratör för en aktivitet enligt följande instruktioner. 

För att lägga till en ny gruppadministratör välj: 

Medlemsregister -> Användare -> Bjud in användare -> Gruppadministratör. 

 

Fyll sedan i obligatoriska uppgifter, välj vilken grupp(aktivitet) som den nya gruppadministratören ska 

få tillgång till. Observera att du endast kan ge rättigheter till grupper du själv redan administrerar. 

När den nya gruppadministratören är inbjuden får denne ett mejl för att acceptera sin nya 

behörighet. 

 


