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När du blir medlem i en grupp kan du komma att få kallelser till 
olika aktiviteter via mejl. Utöver det kan du använda dig av Mina 
sidor för att enkelt komma åt uppgifter kopplade till ditt med-
lemskap. Nedan är grunderna för hur du kommer igång att an-
vända dig av MyClub.  

 

iPhone (Safari) 
 

1. Gå in på my.myclub.se 
2. Klicka på delaknappen  

(fyrkant med en pil som sticker upp) 
3. Välj ”Lägg till på hemskärmen” 
4. Välj ”Lägg till”   

Android (Chrome) 
 

1. Gå in på my.myclub.se 
2. Klicka högst uppe till höger på menyknappen  

(tre punkter ovanpå varandra) 
3. Välj ”Lägg till på startskärmen” 
4. Välj ”Lägg till”  

Skapa ett användarkonto för Mina sidor 
 

1. Skapa ett konto på MyClub. Använd denna länk: 
http://accounts.myclub.se och välj sen ”Skapa konto” 
 

2. Fyll i din mejladress (samma som är registrerad i föreningens 
medlemsregister i MyClub, dit kallelserna mejlas) och välj lösen-
ord (detta är nu dina inloggningsuppgifter). Välj ”Skapa  konto.” 
 

3. En bekräftelselänk har nu skickats till din mejladress. Gå in på din 
mejl och tryck på länken du fått från MyClub. Du får då meddelan-
det att ditt konto har bekräftats och du är inloggad. Tryck därefter 
på Mina sidor i menyraden.  
 

4. Logga in på Mina sidor på  my.myclub.se 
 

Prenumerera på gruppkalender 
  

1. Gå in på föreningens hemsida 
2. Välj ”Grupp” 
3. Välj ”Kalender” 
4. Välj ”Prenumerera” 

Prenumerera på kallelser 
 

1. Gå in på Mina sidor 
2. Välj ”Kallelser” 
3. Välj ”Prenumerera” 

KALENDER: Det finns tre olika kalendrar 
 

Kallelsekalender visar alla kallelser till dig (oavsett hur många olika 
grupper du är med i). Länken att prenumerera på kallelsekalendern kan 
skickas av en ledare eller hittar du den på Mina sidor (se till höger).  
 

Gruppkalendern visar allt som rör din grupp och finns på föreningens 
hemsida. Till höger ser du hur du får in Gruppkalendern till din egen 
kalender.  
 

Medlemskalendern rör allt för dig som medlem. Den visar föreningens 
aktiviteter, oavsett  grupptillhörighet, och kallelser oavsett om du är 
kallad eller ej. Den består helt enkelt av kallelsekalendern och gruppka-
lendern och finns på Mina sidor.  

KALLELSER 
 

Gruppledaren skickar ut kallelser till din mejl. Har du Mina 
sidor (se nedan) kan du se och svara på kallelserna där med.  
 

Som användare är det bara att tacka ”Ja” eller ”Nej” och sen 
trycka ”Skicka in svar”. Om man vill finns det möjlighet att 
ange varför man fått förhinder under ”Kommentar”. Det kan 
finnas ett sista svarsdatum på en kallelse. Det innebär att 
kallelsen måste besvaras inom den tidsram som satts, efter 
det stängs svarsmöjligheten ner. Vissa aktiviteter kan även ha 
ett maxantal för deltagare innan de stängs ner.   

 

MINA SIDOR 
 

Mina sidor är en samlingsplats för den en-
skilde medlemmen i en förening. Där får du 
som användare tillgång till att hantera ditt 
medlemskap som till exempel medlemskort, 
kallelser, fakturor, möjlighet att ändra egna 
uppgifter m.m. För att få tillgång till Mina 
sidor måste du skaffa ett användarkonto.  
 

Om du har barn som är medlemmar i före-
ningen är det bara att skapa ett användar-
konto med samma mejl som du använt som 
kontaktperson till barnen. Då kommer de 
knytas till ditt användarkonto på Mina sidor. 

Om du vill ändra svar är det bara att gå in på kallel-
sen igen och välja ”Ändra svar” på kallelsesvaret.  
 
Se nedan hur du får kallelser till din egen kalender 
genom att prenumerera. 

BOKMÄRKE: Genväg till Mina sidor i din mobil.  
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