
Kom i gang med Miljøagentenes nye medlemsregister. 

 

Hvorfor bruke medlemsregister? 

• Hold kontakt med medlemmer og foresatte. 

• Hold kontakt-informasjonoppdatert oppdatert på ett sted. 

• Ha oversikt over medlemmene 

• Forstå hvordan Frifond fordeles 

• Lever årsrapport og frifondrapport 

• Bruk tid på miljøagenter, ikke administrasjon 

 

Du vil lære: 

• Hvordan logge inn første gang? 

• Hvordan få oversikt over medlemsmassen? 

• Hvordan redigere opplysninger? 

• Hvordan bruke medlemslisten? 

• Hvordan sende ut e-post (SMS)? 

• Hvordan fungerer vedlegg? 

  



Logge inn første gang. Gå til medlem.miljoagentene.no 

 

 

Trykk 'Glemt Passord' 

  



 

 

Legg inn den e-postadressen som er registrert med, og trykk 'send nytt passord'. 

 

Til denne epostadressen har du nå fått tilsendt en lenke som du kan trykke på. Da kommer du til en 

side hvor du kan lage et nytt passord. 

Merk: 

Hvis eposten du la inn er registrert på flere medlemmer (for eksempel egne barn), så vil du få tilsendt 

flere eposter. Det framgår av hver epost hvem den gjelder for. Husk å sette passord for din egen 

innlogging! I denne eposten framgår også ditt medlemsnummer. Det vil få bruk for. 

Hvis du ikke mottar e-posten, så sjekk også søppelpost / spam. 

 

Etter å ha opprettet passord, går du tilbake til forsiden ved å klikke på Miljøagentlogoen.  

(eller skriv inn medlem.miljoagentene.no) 

 

 

Unødvendig å si, men: Husk at dette er et personlig passord som aldri skal oppgis til noen. Det er 

bare ditt passord, og du må velge et sterkt passord. En annen medlemsorganisasjon har opplevd data 

innbrudd på grunn av svake passord og deling av passord. 

Alle som skal ha tilgang, kan enkelt få sitt eget passord, så det er ingen grunn til å dele passordet med 

andre. 

  



Hovedmenyen: 

 

 

 

1. Dette viser hvilken gruppering du har tilgang på akkurat nå. Du vil ikke ha tilgang til informasjon 

om medlemmer utenfor denne gruppen. Hvis du sitter i et fylkesstyre, vil du her kunne velge et 

fylkesnivå og ha tilgang på informasjon om alle medlemmer i fylket, eller du kan velge et annet 

lokallag i fylket. Normalt vil du bare ha tilgang til ditt eget lokallag, dersom du er voksenkontakt. 

Hvis du logger inn, men ikke har noen verv, så vil du ikke kunne endre på noe her. (Alle kan logge inn 

i systemet om de ønsker. Både foresatte og barn, både nåværende og tidligere medlemmer.) 

2. Informasjon om lokallaget. Her kan du se og sende epost til styret. 

3. Her finner du medlemslista. 

4. Denne behøver ikke, og skal ikke, lokallag å gjøre noe med. 

5. Vi har ikke tatt i bruk arrangementsmodulen ennå.  

6. Her kan du søke på medlemmer. Fornavn, etternavn, medlemsnummer, telefonnummer, epost. 

Svært raskt og nyttig, særlig for større lokallag. (Du får bare treff ift hvilket nivå du har valgt under 

punkt 1) 

 

 

  



 

 

 

1. Viser hvor i hierarkiet du står.  

2. Her ser du om du har nye meldinger eller varslinger. En melding kan e-post som er sendt til deg fra 

systemet. Meldinger ligger også under punkt 6. Et varsel er ofte en melding fra systemet selv. Når du 

ber systemet sende ut e-poster, får du et varsel tilbake når det er gjort. 

3. Søkefeltet 

4. Her er informasjon om aktøren (deg). Du kan endre informasjon ved ganske enkelt å trykke på 

feltet du vil endre. Du kan klikke på mye av det som er blått. 

Eksternt medlemsnummer er en referanse til vårt gamle medlemsregister, og for familiemedlemmer 

som faktureres av NNV, er det en aktiv referanse til deres system. 

Vi lagrer ikke personnummer. 

5. Her ser du dine verv. Det er dette som styrer hva du har tilgang til. (hvis du er voksenkontakt i et 

lokallag, så har du mulighet til å se og endre informasjon på egne av dette.) 

6. De siste meldinger sendt til deg, fra medlemssystemet. 

 

 



 

 

1. Innstillinger som kan endres. Foreløpig bare medlemsblad. En familie kan for eksempel ønske bare 

å få ett medlemsblad. Da må det stoppes på alle familiemedlemmer, bortsett fra ett. (Her har 

miljøagentene mulighet til å legge til nye innstillinger selv.) 

2. Logghendelser: Her ser du en oversikt over alle endringer som gjort på profilen til vedkommende. 

Alt logges, inkludert HVEM som  

3. Medlemskap. Voksne har normalt ikke medlemskap, men ingen kan velges til et verv uten å være 

medlem. Dette er en floke som vi må løse praktisk og teknisk ut fra bestemmelsene i våre vedtekter. 

4. Donasjoner: Kan brukes til for eksempel rapportering ift skattefradrag. MA har ikke satset på 

dette. 

5. Familiegruppe. Dette kommer vi tilbake til. 

6. Arrangementer: Ikke tatt i bruk ennå, men til neste års landsleir vil vi gjøre påmeldingen via 

medlemssystemet. Det vil også være mulig for lokallag å bruke dette systemet ved behov. 

7. Abonnement: Ikke tatt i bruk av oss ennå. Utviklet for å holde styr på ulike magasiner, og mulighet 

for å fakturere iht dette.  Usikkert om vi tar det i bruk.



Medlemsprofil med medlemskap 

 

 

1. Her vises aktivt medlemskap. Medlemskapet har rød prikk, det betyr at det er ubetalt. Vi ser at 

medlemmet har medlemskapstype 'Familiemedlem NNV (2017)'. Dette er et medlemskap som 

faktureres via Naturvernforbundet. Disse medlemskapene vil stå som ubetalt nesten hele året, 

uavhengig av om de er betalt eller ikke. For andre typer medlemskap, for eksempel 'Hovedmedlem 

(2017)', så vil dette være oppdatert. (med forbehold om manuelle forsinkelser). 

2. En ganske så usynlig knapp. Den er heller ikke særlig nyttig for et lokallag. Det er ikke meningen av 

lokallag skal håndere medlemskap og økonmi 

3. Ikke send faktura. Det sørger vi for. 

4. Her ser man historikk som er lagret i Hypersys. Vi har ikke overført all historikk. 

5. Det er også her du ser oversikt over vervinger. Dette medlemmet har vervet én person, men 

medlemskapet er ikke bekreftet (=ikke betalt.) 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

1. Her er informasjon om foresatt. Det er bare registrert én foresatt. Denne vil motta faktura. Akkurat 

nå fungerer det ikke å oppdatere informasjon om foresatt. Dette er meldt inn som en feil. 

Voksenkontakt kan ikke gå inn på profilsiden til foresatt (foresatt er ikke medlem). 

2. Her er informasjon om alle barn i husstanden. Informasjonen kan endres direkte fra 

familievinduet. Merk at knappen 'meld ut', melder barnet ut av familien, ikke ut av organisasjonen. 

Du kan også gå herfra og inn på profilsiden til et barn. 

3. Her er informasjon om faktura. Familier skal normalt ha samlefaktura. Da får foresatt én faktura 

for alle barn. 

  



Vår organisasjon – Organisasjonsprofil. 

 

 

Fra denne siden kan det legges inn informasjon lokallaget. På et senere tidspunkt er det sannsynlig at 

vi vil hente ut denne kontaktinformasjonen automatisk, for å publisere på vår hjemmeside. Inntil 

videre gjør vi dette manuelt. 

 

Lokallagsstyret skal være lagt inn på forhånd, og dette oppdateres inntil videre av sekretariatet ette 

hvert som vi mottar årsmeldinger. Det ser ut til å være mulig for voksenkontakt å selv oppdatere 

dette. (ved å klikke på blyanten). 

  

Legg merke til at det er bilde av en telefon og et @ symbol. Du kan klikke på disse for å sende SMS 

(Ikke aktivert ennå), og for å sende e-post til hele styret, inkludert foresatte. 

 

  



Medlemskap Medlemsliste 

 

 

1. Viser medlemskapsår. Her vil du altså kunne finne historikk for tidligere år. Tallet i parantes er 

totalt antall medlemskap. 

2. Du kan velge ett og ett medlem ved å huke av i boksene til venstre for navnet. Øverst til venstre 

ser du hvor mange som er valgt. Du kan velge alle ved å klikke i boksen like under 2-tallet. 

3. Last ned adresseetiketter (som du kan printe ut på adresseark), eller last ned et regneark. 

Regnearket vil inkludere alle valgte medlemmer, og inneholde den samme informasjonen som du ser 

på skjermen. (OBS: Vær bevisst på at du håndterer sensitive personopplysninger, og er dermed 

underlagt gjeldende lovverk som blir svært strengt fra mai 2018.) 

4. Send epost til alle merkede (og eventuelt deres foresatte). 

5. Endre dynamisk felt for alle. (ikke bruk!) 

6. Fakturahåndtering (ikke bruk!) 

7. Rød og grønn prikk indikerer om medlemskapet er betalt. (OBS: Gjelder ikke familiemedlemmer.) 

8. Send epost (og evt til foresatt.) 

9. Sorter lista stigende eller synkende. (har noen feil.) 

  



Medlemskap MedlemslisteValg 

Filtre 

 

 

OBS: Det er varslet at det kan komme en endring i denne medlemslista. I en overgangsfase kan det 

hende at to ulike medlemslister er synlige. 

1. Trykk på 'Valg'. En større meny kommer til syne. 

2. Oppe til høyre ser vi at to filtre er aktive: 

kjønn: mann 

medlemskapstype: Familiemedlem NNV (2017) 

Filtrene er funnet i nedtrekksmenyen ved 2-tallet. 

Hvis det settes flere filtre innenfor én kategori, så vises alle treff innenfor kategorien (OG). For 

eksempel kan man velge alle menn og alle kvinner. Da vil 'diverse/udefinert', ikke vises i lista. 

Klikk på krysset til høyre for et filter for å ta det bort. 

Lista oppdateres i bakgrunnen når et nytt filter velges eller fjernes. 

3. Vi ser at alle på lista er valgt. Vi ser at det på dette tidspunktet var 6 mannlige miljøagenter med 

familiemedlemskap i Arendal (av totalt 94). Vi finner også totalantallet nederst. 

 

 

  



Medlemskap MedlemslisteValg 

 

 

 

Du kan fritt velge hvilke kolonner som skal være synlige i medlemslisten. Ikke alt er like interessant 

for et lokallag. Legg merke til at de øverste feltene i stor grad handler om medlemmet. Omkring 2-

tallet finnes informasjon om foresatte, som trolig er nyttig for lokallaget. For eksempel kan du se 

hvor mange e-postadresser som mangler, eller du kan hente ut en telefonliste. 

Oppdateringer skjer i bakgrunnen etter hvert som kolonner legges til eller tas bort. 

  



 

 

1.  Du kan velge hvem som er avsender på e-posten. Det kan enten v ære lokallaget 

(haugesund@miljoagentene.no), eller det kan være deg selv og den e-postadressen som er registrert 

på deg. 

2. Hvis du vil, så kan du sette inn flettefelt. Hvis denne e-posten blir til meg, så vil første setning bli 

byttet ut med 'Hei Are Shaw Waage'. Det er nok ikke alltid så nyttig, men se gjerne hva du kan velge å 

flette å inn. Du kan eksperimentere ved å sende e-post til deg selv eller ditt barn. 

3. Du kan sende e-post med vedlegg. Rent praktisk gjøres dette ved at du først laster opp en fil, og så 

lages det en lenke til denne filen. 

Marker teksten du vil at skal bli klikkbar. 

Trykk på lenkesymbolet. Dialogboksen nede til høyre blir synlig. 

Velg 'last opp'. Finn fram til filen, og last den opp. 

Sett inn filen. 

Husk at det er lettere for folk å få informasjon i e-posten, enn å måtte åpne/laste ned vedlegg. 

Vedlegg kan likevel passe for eksempel til en semesterplan som kan henges på kjøleskapet, eller som 

her, sakspapirer og regnskaper til årsmøtet. 

4. Du vil stort sett alltid krysse av her. Da går det kopi av eposten til foresatte. Barn har ofte ikke e-

post. 

mailto:haugesund@miljoagentene.no

