Brugervejledning til medlemslogin – Dansk Handicap Forbund

Brugervejledning
Denne brugervejledning er for tillidsvalgte i Dansk Handicap Forbund og gennemgår funktionalitet der er
relevant for lokalforeninger og specialkredse ved medlemslogin på forbundets hjemmeside.
Afsnit 1-4 er vejledning som gælder alle medlemmer af Dansk Handicap Forbund.
Afsnit 5 er primært relevant for formænd og kasserere (og eventuelle andre bestyrelsesmedlemmer der har
fået adgang iflg. aftale med hovedkontoret). Punkt 5.5 ift. indmeldelse af nye medlemmer er dog gældende
for alle.
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1 Min profil
Min profil er stedet hvor du kan se dine oplysninger.
Start med at gå ind på forbundets hjemmeside https://danskhandicapforbund.dk
Klik på ”Min Side” øverst på siden

1.1 Login
Første gang du logger ind, skal du have tilsendt en ny adgangskode, hvorefter du kan logge ind på din side.

Skriv din E-mail
Første gang du logger
ind: Klik her og få en
adgangskode via mail

Hvis vi ikke har din e-mailadresse i vores medlemssystem skriv
da til os: dhf@danskhandicapforbund.dk
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1.2 Stamoplysninger
Øverst kan du ændre dine kontaktoplysninger. Skal du ændre din adresse scrol da lidt ned ad siden.

Kan du ikke se nogen menupunkter til
venstre - Tryk på de 3 steger i venstre top.

(7654321)

Dit medlemsnummer

Tillad SMS og få medlemstilbud fra
forbundet, din lokalafdeling og specialkreds

Tryk på REDIGÉR for
at ændre/tilføje data

1.3 Adresseændring
Under dine kontaktoplysninger har du din adresse – scrol ned på siden ”Min profil”

Har du et familiemedlemskab HUSK da
også at ændre adressen for familiens
medlemmer. Det gør du ved at trykke på
”Min familie”.
Du kan kun have familiemedlemskab
med personer der deler samme adresse.
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Tryk på RET ADRESSE
for at ændre.
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1.4 Øvrige oplysninger
Længere nede på ”Min profil” udfyldes øvrige oplysninger.

Tryk på pilen og vælg

Har du et enkeltmedlemskab vælg mellem 1-3
Har du et familiemedlemskab vælg mellem 4-6

Alle –handicap eller ej – er velkomne som medlemmer i Dansk Handicap
Forbund. Forbundets vedtægter foreskriver dog, at kun personer med handicap
har stemmeret. Det er derfor vi spørger til handicap.

Hvis du ønsker at være medlem af
et eller flere af Dansk Handicap
Forbunds specialkredse kan du
krydse af her. Tjek under
menupunktet ”Medlemskaber”
hvad du allerede er tilmeldt.
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2 Medlemskaber
Her kan du se hvilken lokalafdeling og eventuel specialkreds du tilhører, medlemstype og startdato for dit
medlemskab.

Hver gang du skifter adresse til et nyt lokalafdelingsområde, bliver du automatisk
flyttet til en ny lokalafdeling. Ønsker du at tilhøre til en anden lokalafdeling eller
forblive i en lokalafdeling ved flytning, skal du kontakte os:
dhf@danskhandicapforbund.dk eller på tlf. 39 29 35 55

3 Mine fakturaer – Tjek om jeg har betalt!
I dette vindue vises de fakturaer du har betalt.

Har du ikke betalt kan du se din saldo og betale skyldigt beløb ved at trykke på ”Vælg”

OBS: Vær opmærksom på, at hvis dit kontingent er tilmeldt
Betalingsservice, går din saldo først i nul 7-10 dage efter din betaling.
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4 Mine Sager – Din adgang til socialrådgivningen
Under menupunktet ”Mine Sager” kan du dels stille spørgsmål til vores socialrådgivere, sende dokumenter
til rådgiverne og følge med i din egen sag hos socialrådgiverne.

Ny sag: Gå til ”Opret Sag” og følg instruktionen på siden.
Igangværende sag: Gå til ”igangværende” og følg
instruktionen på siden.
Afsluttede sager: Gå til ”Arkiv” og se de sager du har
haft hos socialrådgiverne.

Du åbner en igangværende sag ved at trykke på de små pile til højre

Du kan nu læse dine egne beskeder og modtagne beskeder fra
rådgivningen - Tryk på de enkelte beskeder under feltet ”filer”.

6

Dansk Handicap Forbund – Blekinge Boulevard 2 – 2630 Taastrup – tlf. 39 29 35 55 - dhf@danskhandicapforbund.dk

Brugervejledning til medlemslogin – Dansk Handicap Forbund

5 Min forening
Er du formand eller kasserer i din lokalafdeling eller specialkreds fremkommer menupunktet ”Min
Forening” som giver adgang til medlemsdata. Husk at der via sekretariatet hele tiden kan komme nye
medlemmer, medlemmer der falder fra eller adresseændringer.

Hent derfor altid de nyeste medlemslister via dette system.

5.1 Medlemslister
Her kan formænd og kasserere se de medlemmer der er i lokalafdelingen/specialkredsen.

Skal du finde oplysninger på et medlem så
skriver du navnet her.

Har du glemt navnet men husker vejnavnet så
skriver du vejnavnet her – så vil de medlemmer
der bor på den vej komme frem på listen.
Her får du en liste med de
medlemmer der ikke har
betalt kontingent. ***

Her kan du eksportere den fulde liste til Excel

***OBS – Hvornår er medlemmer er skyldige?
Indbetalinger via girokort modtager forbundet op til 2 hverdage efter indbetalingen.
Indbetalinger tilmeldt Betalingsservice (BS) kan forbundet først se efter den 8. til 10. i måneden. Et medlem
kan derfor godt have betalt den 1. via BS, men det registreres først i medlemssystemet op til 10 dage efter.
Medlemsnummer starter med 1:
Disse opkræves altid i starten af året og kontingent gælder for perioden 1/1-31/12
Indmeldelsesdatoen er derfor underordnet.
Medlemsnummer starter med 2:
Disse medlemmer har rullende medlemskab f.eks. 1/3-28/2 eller 1/8 til 31/7.
Dvs. at indmeldelsesdatoen afgør hvornår de opkræves.
Indmeldelsesdato 1. til 15. i X måned - medlemskab går fra 1/X måned (f.eks. Indmeldelse 10. april –
medlemskab går fra 1/4 - 31/3)
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Indmeldelsesdato 16. til 31. i X måned - medlemskab går fra 1/kommende måned (f.eks. Indmeldelse 22.
april – medlemskab går fra 1/5 - 30/4).
Når det er tid til at opkræve et medlem med rullende medlemskab vil medlemmet stå med en skyldig saldo
fra ca. 10 dage før medlemskabet skal betales.

5.2 Medlemsliste i Excel
Hvis denne bjælke kommer, skal du trykke ”Aktiver redigering”
før du kan sortere i listen.

Du kan nu sortere i listen ved at trykke på de forskellige
faner.
Hvis du f.eks. vil have listen med adresserne i alfabetisk
orden:
Tryk på Fanen ”Adresse” og vælg ”Sortér fra A til Å”
Afslut med OK (Ikke hvis du bruger Mac)

5.2.1 Jeg vil lave labels.
Du skal være opmærksom på, at den medlemsliste du har åbnet i Excel, er en fuld liste over alle
medlemmer i din afdeling – dvs. både primære og sekundære medlemmer. Hvis du skal lave labels, skal du
have alle de sekundære medlemmer væk samt al overflødige medlemsdata.
Får du ikke gjort dette, får du lavet labels til flere personer i samme husstand.

1) Åben fanen ”Medlemstype”

2) Fjern flueben i feltet ”Enkelt” og ”Familie”

3) Tryk på OK

Nu viser listen kun de sekundære medlemmer som du så sletter. Det gør du således
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Klik på øverste felt med tal (i dette eksempel 290). Nu bliver øverste række markeret.
Brug herefter dit tastatur og tryk på ”Shift” og ”pil ned” til alle rækker er markeret.

Højreklik på musen og vælg ”Slet Række”

Åben igen fanen ”Medlemstype”

Sæt flueben i feltet ”Marker Alt” og herefter OK

Nu skal du have fjernet overflødige data
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klik med musen på den kolonne
der skal slettes (her A), så den
bliver markeret

Højreklik på musen og vælg ”Slet”

Forsæt som ovenfor med at slette. Kolonner markeret med
fjernes
Kolonne med Medlemsnr., Navn og Adresse skal stå tilbage

Gem nu listen på din computer
VIGTIGT: Gem listen et sted på din computer hvor du kan finde den igen, da du SKAL slette listen, når du
har lavet dine labels.
Hvis du er i tvivl om hvordan man laver labels, så kan sekretariatet lave dem for dig mod betaling af udgift
til print og porto.
Hvis du bruger labels fra Avery kan du også bruge denne hjemmeside som hjælp
https://www.avery.dk/software/skabeloner-microsoft-word

5.2.2 Jeg vil printe en medlemsliste
Læs punkt 5.2 og 5.2.1 igennem og brug de fif og tricks fra de afsnit ift. at lave en medlemsliste der
indeholder de informationer du skal bruge.



Sorter eventuelt din liste så adresserne står i alfabetisk orden. På den måde har du medlemmer fra
familiemedlemskaberne stående efter hinanden.
Slet de kolonner som du ikke behøver, så listen passer til din printer.

HUSK altid at destruere din medlemsliste, når du har brugt den til oprindeligt formål, og videregiv aldrig
medlemslisten til andre.
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5.2.3 Jeg har ændringer/tilføjelser til et medlem - Hvad gør jeg?
Ændringer og tilføjelser til et medlem sender du til sekretariatet: dhf@danskhandicapforbund.dk eller på
tlf. 39 29 35 55
Det gælder for





Navne og Adresseændringer
Tilføjelser eller ændringer af e-mailadresser, tlf. nr. og fødselsdatoer etc.
Ændringer af medlemskaber fra f.eks. par-medlemskab til enkeltmedlemskab.
Dødsfald og udmeldelser

5.3 Bestyrelsesposter
Under menuen Udvalgsposter kan du oprette og slette bestyrelsesmedlemmer.

Her kan du lukke en
bestyrelsespost hvis der er
en person der melder sig
ud af bestyrelsen.
Skal et bestyrelsesmedlem
f.eks. ændres til suppleant
eller omvendt, skal du
først lukke udvalgsposten
og oprette igen med den
nye titel.
Formand og Kasserer kan
ikke oprettes eller ændres
her – der skal du kontakte
sekretariatet.

Navn

Navn

Her kan du oprette
en bestyrelsespost.
Se næste afsnit.

Navn

Navn

Navn

Navn
Navn
Aaa

Navn
Aaa
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5.3.1 Opret bestyrelsespost
Tryk på Opret udvalgspost – øverst til højre.

Skriv navn eller dele
af navnet og vælg
den rigtig person ud
fra listen.

Vælg
Udvalgsfunktion
Startdato
Afslut med GEM
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5.4 Indmeld medlemmer som har e-mailadresse
Her kan du indmelde nye medlemmer – dog kun hvis du har deres e-mailadresse. Bokse med rødt skal som
minimum udfyldes. Når du har indtastet et nyt medlem med e-mailadresse, sender hovedkontoret
førstkommende hverdag en mail til det nye medlem med et link til hvor medlemmet kan give samtykke.
Først når medlemmet har givet samtykke er vedkommende indmeldt og hovedkontoret sender
velkomstbrev.

Sæt evt. flueben
ved en eller flere
specialkredse
Ved enkeltmedlemskab vælg mellem 1-3
Ved familiemedlemskab vælg mellem 4-6

VIGTIGT: Hvis du skal indmelde et
familiemedlemskab, skal du udfylde
formularen for hver person og trykke
indmeld. Ved første person vælger du
Medlemstype ”Familie”. Ved
efterfølgende familiemedlemmer
vælger du ”Familie Sekundær”.
”Enkelt Sekundær” er for et barn med
handicap hos en enlig forælder Den
enlige forælder skal have
medlemstype ”Enkelt” og Barnet
”Enkelt Sekundær”
HUSK at sekundære medlemmer skal
bo på samme adresse som det
primære medlem. Vi tillader ikke
medlemskaber der dækker flere
adresser.
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5.5 Nyt medlem har ikke nogen e-mail – Hvad gør jeg?
Med de skærpede krav i persondataforordningen skal forbundet have samtykke fra medlemmet, at de
ønsker at være medlem. Du skal derfor udfylde indmeldelsesblanketten hvor samtykke erklæringen
fremgår og medlemmet skal underskrive. Blanketten scannes - eller du kan tage et billede - og sendes så til
hovedkontoret på mail: dhf@danskhandicapforbund.dk
HUSK: Send ikke mail med personfølsom data fra din private mail, men brug altid e-mailen [din afdelings
navn]@danskhandicapforbund.dk , jfv. den instruks omkring håndtering af persondata du har
underskrevet med forbundet.
Når vi på hovedkontoret har indmeldt medlemmer får formand og kassereren automatisk en e-mail der
bekræfter indmeldelse. Herefter ved du at indmeldelsen er gennemført, og du skal nu destruerer
indmeldelsesblanketten.
Hvis du ikke kan scanne eller det bøvler med at sende et billede kan du sende den originale underskrevne
blanket til:
Dansk Handicap Forbund
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup
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