
Fritidsklubbens profilside - «Min side» 

Hver fritidsklubb har en egen profilside i medlemsportalen. Er du tilknyttet flere klubber, vil 

du ha tilgang til flere profilsider.  

 

Hvordan komme til fritidsklubbens profilside? 

For å komme til siden for medlemsklubben må du første velge hvilken klubb du vil gå til: 

1. Klikk på nedtrekksmenyen helt øverst til venstre. Her finner du en liste over de 

fritidsklubbene du har tilgang til (for mange bare én, for andre flere klubber).  
 

 

 

2. Velg den fritidsklubben du vil gå til. Du kan også søke opp klubbens navn i søkefeltet.  

 

3. Klikk så på menyvalget «Vår organisasjon». Velg «Organisasjonsprofil». Da kommer 

du til profilsiden til den klubben du har valgt.  
 

 

 

Vil du bytte til en annen fritidsklubbs profil, kan du enkelt gjøre det i nedtrekksmenyen. 



Hva finner du på fritidsklubbens profilside? 

 

På profilsiden kan du se og endre dette: 

1. Logofelt: Her kan du legge inn klubbens logo, hvis dere har en. 

2. Tekstfelt: Her kan du skrive en kort beskrivelse av klubben, eller viktig info Ungdom 

og Fritid bør vite om. 

3. Basisinformasjon: Her kan du legge inn og endre viktig info om fritidsklubben. 

4. Kontaktinformasjon: Her kan du legge inn og endre besøks-, post- og fakturaadresse 

for klubben, samt hvem som skal ha tilgang til klubben i medlemsportalen. Det er 

særlig viktig at dere holder dette oppdatert! 

5. Styrer og andre organer: Dette feltet er for styrer o.l. Ungdom og Fritid ønsker ikke å 

vite hvem som sitter i deres ungdomsstyrer etc, så dette feltet skal dere ikke fylle ut. 

6. Dynamiske felter: Her spør vi dere om mer nyttig info, og du kan legge til og endre 

informasjonen.  
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Hvordan oppdatere informasjonen? 

1. Klikk på det feltet du vil endre på. Vi vil her endre på feltet «postadresse».  

 

  

 

2. Da åpner det seg et redigeringsfelt og du kan endre postadressen: 

 

  

 

3. Klikk på den blå knappen når du er ferdig med å redigere. Da lagres endringene du 

har gjort. 

 

Hvordan oppdatere fakturaadresse? 

1. Klikk på feltet «Faktura blir sendt til».  



 
 

2. Da får du opp et ekstra vindu hvor du får flere valg. Først kan du velge om 

fakturaadressen (adressen skrevet på fakturaen) skal være den samme som 

postadressen, en egen fakturaadresse eller en gitt person. Det er postadressen som 

er standardvalget, med mindre du velger noe annet. Klikk på «rediger»-knappen hvis 

du vil velge et av de andre valgene. 
 

 

 



3. Legg inn den nye fakturaadressen. Klikk på «Oppdater» under «Forhåndsvisning av 

adresse» hvis du vil sjekke hvordan det vil bli seende ut. Klikk så på «Lagre» når du er 

fornøyd. 
 

 
 

 

 

4. I andre del av vinduet har du tre valg: 

 

I. Du kan legge inn hva fakturaen skal merkes med under «ekstra referanse» 

II. Du kan legge inn en epost-adresse hvis du vil ha fakturaen tilsendt på epost 

III. Du kan velge hvordan dere ønsker å motta fakturaer: E-post, Brev eller EHF 

(NB: Merk at det finnes andre valg i nedtrekksmenyen som Ungdom og Fritid 

ikke bruker) 

 

(Se vedlagt bilde under). 



 

 

5. Klikk så på «Lagre»-knappen for å lagre og gå ut av det ekstra vinduet. 

 

Gi andre tilgang til fritidsklubbens side 

Vi vet at mange medlemmer gjerne vil gi tilgang til flere enn bare klubbleder. Det kan dere 

derfor gjøre i det nye systemet. Ved første innlogging vil bare klubbleder ha tilgang, men du 

som klubbleder kan legge til andre ansatte.  

Det finnes tre typer roller: 

• Klubbleder (maks. 1 per fritidsklubb) 

• Medarbeider (maks 5 per fritidsklubb) 

• Overordnet leder (maks 3 per fritidsklubb, tiltenkt f.eks. virksomhets-/enhetsleder, 

kultursjef e.l. som ønsker tilgang) 



 

 

For å legge til flere ansatte gjør du dette: 

1. Klikk på «Legg til nytt direkteverv» under bolken «Kontaktinformasjon» (nederst til 

venstre på siden). 
 

 

 

 

2. Velg den typen rolle du vil legge til/bytte ut. 

 

 
 

3. Hvis du velger en rolle hvor alle ledige plasser er tatt, vil du få opp et valg om hvem 

du vil avløse (f eks ved bytte av klubbleder).  

NB: Det er kun klubbleder som har signeringsrett!  

Det betyr at det bare er den som er registrert som klubbleder som kan: 

• Sende inn årsrapport 

• Godkjenne og sende inn søknader (f.eks. Frifond) 

• Signere akseptskjemaer 



 
 

 

4. Da kommer det opp et nytt vindu hvor du kan legge til en ny person. Først må du 

søke om personen allerede finnes i systemet, ved å skrive inn navn eller e-

postadresse.  
 

 

 

 

5. Hvis du ikke finner personen, får du opp valget «Legg til ny person». Klikk på det. 

 

(Se bilde under). 



 

 

6. Da får du opp et vindu hvor du må legge til personens e-postadresse og 

mobilnummer. Fyll ut og klikk på «Finn person»-knappen. 
 

 

 

7. Du kommer da til en side hvor du kan opprette en ny bruker. Databasen søker først 

opp personen i telefonkatalogen basert på epost-adressen og telefonnummeret du 

har lagt inn, så det kan dukke opp et allerede utfylt skjema. Hvis ikke (som i dette 

tilfellet) må du fylle ut feltene selv. Klikk til slutt på «Send inn» - og personen er 

registrert. 



 

 

Vanlige spørsmål 

 

Jeg får ikke endret noen av feltene, hva er feil? 

Dersom man har tilgang til å endre informasjonen, kan man gjøre det ved å klikke på de aktuelle 

feltene. Hvis du ikke kan gjøre dette, tyder det på at du ikke har tilgang. 

Ta kontakt med Ungdom og Fritid, så sjekker vi det ut for deg. 

 

Hvem kan se vår profilside? 

Alle som er tilknyttet fritidsklubben kan se profilsiden, dvs. personer som er registrert som 

klubbleder, medarbeidere og overordnet leder. I tillegg kan leddene over dere også se profilsiden, 

dvs. fylkesstyret i det fylket dere tilhører, tillitsvalgte sentralt i Ungdom og Fritid og sekretariatet.  


