
Brukerveiledning - Din personlige profil  

 

Når du logger inn på medlemsportalen kommer du først til din egen profil. 

 

På profilen din kan du: 

 

1. Oppdatere din kontaktinfo 

2. Se når du sist logget inn 

3. Se hvilke roller du har eller har hatt 

4. Lese meldinger 

5. Se eller legge til kommentarer 

6. Se hvilke arrangementer du er eller har vært påmeldt  
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Hvordan oppdatere din kontaktinfo? 

 

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

 

 

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

 

 
 

 

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

har gjort. 

 

Det er spesielt viktig at du oppdaterer din e-postadresse og telefonnummer, slik at vi kan nå 

deg! 

 

 

  



Se hvilke roller du har eller har hatt 

Øverst i høyre kolonne ser du oversikt over dine roller; hvilke verv du har og hvilke 

fritidsklubber du er tilknyttet. For de aller fleste vil det bare være den fritidsklubben du er 

tilknyttet, mens for noen vil det være flere fritidsklubber eller andre verv i organisasjonen. 

I medlemsportalen bruker vi ordet «roller», som beskriver tilgangen du har til et 

organisasjonsledd. Vi har tre organisasjonsledd: Medlemsklubb – fylkesledd – sentralledd. 

 

På klubbnivå kan du ha en av disse rollene: 

• Klubbleder 

• Overordnet leder 

• Medarbeider 

• Annet 

 

På fylkesnivå kan du ha en av disse rollene: 

• Fylkesstyreleder 

• Fylkesnestleder 

• Fylkesstyremedlem 

• Fylkesstyrevara 

 

Når du har en rolle, får du også tilgang til noen funksjoner for det organisasjonsleddet, f.eks. 

oversikt over fakturaer. Dette kommer vi tilbake til i kapittelet om organisasjonsprofil. 

 

I dette eksempelet er brukeren tilknyttet tre roller: 

• Øyer Ungdomsklubb: Var registrert som klubbleder en periode i 2020, men det er nå 

avsluttet. 

• Linns testklubb: Klubbleder siden 2020 

• UoF Møre og Romsdal: Fylkesstyreleder siden 2020 

  



Felt vi IKKE bruker 

Det er to felt Ungdom og Fritid ikke bruker: 

1. Kontoinnstillinger: Vi bruker ikke to-faktor-autentisering, så du kan derfor ikke velge 

dette. 

2. Vervinger: Vi har verken personlig medlemskap eller verving i Ungdom og Fritid, så 

dette feltet vil derfor være tomt og skal ikke brukes. 
 

 

 

1 

2 


