Handbok för ClubAdmin
Förord
Denna handbok är primärt framtagen som stöd för klubbens och distriktets IT-samordnare.
Den kan också användas av övriga medlemmar, som dock får vara medveten om att de inte
har tillgång till vissa funktioner. Handboken förutsätter också att man har god vana av
datorer och Internet.
Efter 17 år med ClubOnWeb och webbtjänsten så har SRS tagit beslut att byta leverantör och
system för att administrera medlemmar och klubbar med ett verktyg helt anpassat och
utvecklat för Rotary. Det får ej förväxlas med det internationella systemet som RI har
(My Rotary) då detta är ett system byggt för klubbars administration med ”webbgränssnitt”,
eposthantering, projekt och yrkesinformation som ej finnes i RI system.
ClubAdmin följer den nya GDPR-lagen som kom i Maj 2018 inom EU

Tanken med denna handbok är att ha ett samlat dokument över hela ClubAdmin, som ett
uppslagsverk där man kan slå upp hur man hanterar olika funktioner.
Den är inte tänkt som en lärobok men kan mycket väl användas som kursdokumentation.
Kommentarer samt information om ev. felaktigheter kan lämnas till support@rotary.se
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1 BAKGRUND

2013 tog SRS beslut att upphandla en licens för ett nytt administrationsverktyg för att
hantera: medlemmar, klubbar, distrikt och SRS. Efter 2 års upphandling så beslöt man köra
en licens utvecklad av ett företag som heter AERI IT som har en huvudägare och VD som
varit väl insatt i Rotary och dess administration genom många års arbete med Rotary och IT.
Maj 2015 så driftsattes systemet och under ca 1 års tid har rättningar och vidareutveckling
av systemet fortgått. En stor del av inkörsproblematiken har vari den s.k. ”migrationen med
att föra över så mycket data/information från vårt ”gamla” system. Det visade sig att inte allt
var så anpassat att det gick att överföra till ett modernt CMS-baserat system och vissa delar
var så ostrukturerade att leverantören i efterhand fick lämna det därhän.
Systemet bygger på känd Microsoft teknologi och köres på en mycket modern och snabb
central server. Databasen är gjord i MySQL och CMS verktyget är UMBRACO.
2 INLOGGNING

Att logga in i vårt system bygger på att man har en e-postadress som användarnamn och ett
lösenord. Första gången man loggar in i systemet så måste man skapa ett lösenord. De som
har gamla lösenord och använder dessa kommer snabbt att märka att man inte kan använda
dessa.
Denna rutin att få ett nytt lösenord om man glömt sitt nuvarande görs på samma sätt genom
att trycka på knappen ”Glömt lösenord”
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Vid glömt lösenord får man automstiskt ett mail med en länk där man skapar ett nytt
lösenord. OBS! mailet skickas till den mailadress som är angiven i Clubadmin.

Lösenordet måste vara minst 10 och max 50 tecken och innehålla minst en siffra, minst en
stor bokstav och minst en liten bokstav, specialtecken får användas dock inte i början av
lösenordet. Lösenordet får inte heller innehålla ditt namn eller ordet Rotary.
Efter 5 felaktiga inloggningar blir man avaktiverad och IT-ansvarige eller sekreteraren i
klubben måste aktivera kontot igen. Det görs genom att man klickar på medlemmens namn i
Clubadmin och väljer fliken ”Konto”, där bockar man för ”Aktivt” och avslutar med att spara.
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Enklaste sättet att komma till denna sida är att trycka på knappen ”Logga in medlem” på
Rotarys startsida www.rotary.se

Då kommer man till inloggningssidan

Användarnamn = epostadress som man använder inom Rotary
Lösenord = det som man bestämt första gången men loggar in eller när man skapat ett nytt
via ”Glömt lösenord”.
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Efter inloggning hamnar man här:

I CMS verktyget UMBRACO som vi jobbar i är en av fördelarna att man kan både jobba som
inloggad med all den hjälp och information man får där, men samtidigt kan man se på sina
producerade hemsidor direkt hur resultatet blev av det man gör i ClubAdmin.
Hur man skiljer på vilket läge man är i finns längst upp till höger på skärmen där det står
”Välkommen: [ditt namn]” när man är i ClubAdmin och ”ClubAdmin” när man är på
hemsidan. Således kan man växla mellan dessa två lägen momentant dvs vill man se hur det
ser ut är det bara att trycka på respektive funktion i den grå listen:

Detta en av många stora fördelar med UMBRAKO.

3 MIN KLUBB
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Genom att trycka på + tecknet på menyn så kommer man till alla funktioner som rör
klubben.

Som vanligt i denna typ av system så har alla inte alla funktioner utan denna handbok bygger
på att man är IT-samordnare i en klubb och alla frågor som uppstår ska kanaliseras via denna
person i alla klubbar. (Likaså gäller Distrikten som administreras av DITS i
distriktsorganisationen)

3-1 KLUBBEN
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Under denna flik ändrar (den med behörighet) allt som rör klubben. Som ni förstår är detta
inte en flik som ständigt behöver ändras utan det enda som förändras på denna flik är
statistiken som är den som gäller när man tar fram bilden. All information är nuvarande
siffror utan stapeldiagrammet som beskriver medlemsutveckling utan dessa siffror är per
den 30/6 det året man pekar på. Man får exakta siffror om man för muspekaren över dessa
staplar.
Fält som är gråa kan ingen ändra på utan den informationen kommer från RI.
När man vill ändra på något, ändrar man i fältet och sedan trycker på gul knapp ”SPARA”.
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3-2 FUNKTIONÄRER

Funktionärer är uppdelade i 3 olika avdelningar:
ORDINARIE
ÖVRIGA
EGNA
Ordinarie är de funktionärer som överförs till RI via vårt system SEMDA
Övriga funktionärer är resterande funktionärer vilka alla klubbar kan välja ut i en
medföljande lista. Dessa funktionärer (roller) omfattas av behörighetssystemet.
Egna, är helt klubbspecifika funktionärer som kan förekomma i en klubb och dessa kan inte
tilldelas behörigheter
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Längst upp finns knappar för att välja år:

För närvarande kan väljas perioder från 2003 – 2020
För varje funktionär kan man välja ”redigera” och ”ta bort” och här visas funktionen
”redigera”:

Glöm inte spara när man har ändrat något på en funktionär.
Man kan ha flera funktionärer av samma slag och det är inget som systemet tar protesterar
mot.
Detta bör dock inte användas på ordinarie funktionärer då dessa uppgifter inte alltid
kommer att föras över på rätt sätt till RI system som inte tillåter flera funktionärer på vissa
poster.

3-3 PERSONER
Till skillnad mot tidigare system så hanterar ClubAdmin PERSONER. En PERSON kan vara
Medlem, Honorär, Gäst ellerTalare.
Under denna funktion gör man alla förändringar på personen. Medlemmen kan göra
förändringar på sig själv om han vill ändra och rätta.
Man kan också se personer som är gäster eller talare genom att trycka på respektive flik
längst upp.
OBS! att LÄGGA IN eller TA BORT medlemmar behandlas under funktionen GUIDER, dvs görs
inte under denna flik!
En * framför namnet betyder närvarobefriad enligt 85-reglen och ** betyder ”Ursäktad
frånvaro” (temporär).
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Vi ska nu se på en hel medlemssida:
Här kommer första fliken: Medlem
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Flik 2: Redigera

Genom att klicka ”Medlem rapport” kan medlemmen se de samlade personuppgifterna som
finns registrerade på vederbörande.
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Flik 3: Konto

För att medlem ska kunna logga in i Clubadmin eller använda ”Glömt lösenord” måste rutan
”Aktivt” vara ibockad / login kontot vara aktiverat. Detta blir automatiskt avaktiverat efter
för många felaktiga inloggningsförsök pga. hög datasäkerhet och förhindrande av
”dataintrång”. IT-samordnare och sekreterare är de som har behörighet att aktivera
medlemmens konto.
Obs, man bör undvika att använda sin företagsadress som primär e-postadress med tanke på
GDPR-lagen och sekretess. E-post dit kan i vissa fall läsas av företaget också diarieföras.
En del företags e-postservrar begränsar också möjligheten att ta emot grupp-mail, vilket kan
göra att medlemmen inte får utskick som går till alla medlemmar.
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Flik nr 4: Programprenumerationer

Här kan medlemmen lägga till de prenumerationer som önskas, hela distrikt eller enstaka
klubbar. Detta skickas automatiskt till medlemmen en gång i veckan.
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Klubblista
Denna historik visar vilka klubbar man varit medlem i samt vilka roller man haft i dessa
Organisationer (distrikt eller SRS) visar vilka roller man haft i dessa
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Det är alltså många uppgifter på en medlem men indelad i olika avsnitt.
Alla fält som är grå kan man inte ändra, övriga kan ändras av en själv eller av behörig person.
Bildfilen bör anpassas efter följande: Observera att Du måste skala bilderna till den
föreslagna storleken. Systemet gör skalning av bilden till olika storlekar beroende på var den
ska användas. För att få bästa resultat ska förhållandet mellan bredd och höjd var 1 till 1,3.
Lämplig storlek är 400x520 px.
En bild används bara internt inom ClubAdmin och visas inte på hemsidor. Undantaget är för
President eller Guvernör där bild visas på dennes flik. Är man funktionär så visas också bilden
på sidan ”Funktionärer”
Tips:
Om Din bild inte håller rätt storlek så måste den skalas om. Detta kan göras i vilket
bildhanteringsprogram som helst. För PC kan man använda det som ingår i Windows, Paint.
Vi ger inga rekommendationer till bildhanteringsprogram då det finns så många program att
välja mellan. Många gratisprogram finns att hämta på Internet.
Bildstorlek i systemet är bredden mellan 100-200 punkter men då ClubAdmin kommer att
innehålla möjlighet till att skapa matriklar så bör man skapa sina bilder i formatet 400x520
punkter för att få tillräckligt bra tryckkvalité.
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Alla övriga fält enligt appendix 1

3-4 PROGRAM
I denna modul kan klubbens programpunkter läggas in. Dessa program kan:




visas på hemsidan
automatiskt skickas ut till prenumeranter via e-post
användas för anmälan till evenemang

Glöm inte att ett program med bra information och bilder skapar en efterfrågan från
medlemmar att besöka er klubb. En programpunkt som man lagt upp söks per automatik av
de sökmotorer som finns ute på Internet det bör dock påpekas i sammanhanget att ett
Rotarymöte inte är ett offentligt möte såvida man inte anger det speciellt på inbjudan.

För att redigera eller lägga in ett nytt program så kommer man till denna modul:
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Modulen är uppdelad i 4 olika moment som tillhör en klubbs program:
A/ Programinformation, datum tid plats mm samt om det är ett ORDINARIE eller ANNAT
möte. Typ. Välj typ av arrangemang i listrutan. OBS! ordinarie möte max 5 per månad och
ger ”dividenden” vid närvaroberäkning. Annat möte är alla övriga möten, d.v.s. extramöte,
styrelsemöte, kommittémöte eller möte för ex utlandsbesök av medlem.
B/ Talare: där info om den som talar finns men också som en referensdatabas för framtida
bruk av tidigare inmatade uppgifter.
C/ Text: där man skapar och redigerar hur det kommer att se ut på klubbens hemsidor. Här
kan man själv med enkelhet skapa ett informativt och ”säljande” programinnehåll med
bilder texter och logotyper.
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D/ Registrering: Det avsnitt som man bestämmer om medlemmen ska eller bör registrera sig
på ett möte eller arrangemang. Här produceras också den länk som man kan använda för att
göra utskick till klubben eller många medlemmar för att informera och marknadsföra ett
program/arrangemang.
För att kunna radera ett program måste först Talare raderas.

3-5 KALENDERN

Denna funktion är till för klubbar och distrikt att på ett överskådligt sätt beskriva sin
verksamhet i tid. Framöver kommer här att finna ett verktyg för att överföra denna
information i standarformat till ex mobiltelefonen för att ha alla mina kalendrar samlade.

3-6 NÄRVARO, REG
Under denna modul registrerar man närvaro på ett möte.
När det gäller ett ordinarie klubbmöte kommer en bild upp på samtliga medlemmar som är i
klubben och registrering sker genom att klicka på de närvarande i klubben och bilden/foto
ändrar färg till blått.
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Är det ett arrangemang med anmälningar till så kommer per automatik de som är anmälda
upp på en grafisk lista där man väjer alla eller de som är närvarande på mötet.
Möten med grön ”prick” är möten som någon har registrerat möte på och de med gul ”prick”
är möten som ännu ingen registrerat någon närvaro på.
Märk att efterregistrering av fel eller rättningar går att göra när som helst. Systemet tar
hänsyn till närvaro efter alla ändringar och statistik beräknas i systemet när man frågar efter
densamma.
En medlem som deltagit i en Rotaryaktivitet utöver noterade program eller efter
utlandsbesök kan registreras under ”Annan närvaro”
Beräkning av närvaro sker enligt appendix 1…
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Vill man registrera annan person som är medlem i Rotary Sverige som närvarande trycker
man på knappen ”Lägg till gästande Rotarian”
Då får man söka efter personen eller personerna i fråga via menyn:
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Vid sökning i systemet glöm inte att man inte behöver skriva hela namnet utan bara delar av
för- och/eller efternamn och på så sätt blir det enklare att söka efter personer om man inte
vet exakt hur namnet stavas. Denna metod är att rekommendera!
Efter sökningen markerar man personen / personerna i fråga och trycker på ”välj”.
Om man använder registrering till ett arrangemang så kommer alla registrerade
medlemmarna upp som ett första avsnitt på skärmen och genom knappen ”markera alla”
kan ett större antal väljas och sedan klickar man på de som inte var närvarande. Denna rutin
underlättar mycket vid stora arrangemang inom Rotary.
En besökande utländsk medlem måste skrivas in under ”Gäster” och till ”Gästen” ger man
som i gamla dagar ett besökskort. Det finns inget sätt eller system att per automatik
registrera utländska medlemmar som besökare.
Det är endast de Rotarianer som är registrerade i Clubadmin som automatiskt får ”närvaro”
registrerad i sin klubb.
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3-7 NÄRVARO, STAT
Här kan man ta fram rapporter och se hur en medlem eller en klubb ligger till när det gäller
närvaro. Meningen är att man kan ta fram statistik på vilken period som helst, månad, halvår
eller år. Urval sker genom att skriva från månad och till månad.
Välj period och tryck på uppdatera.
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Man kan också se närvaro på klubb:
Välj från: månad år samt till: månad och år, tryck på ”Uppdatera resultat”.

Beräkningen sker enligt Appendix 2.
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3-8 PROJEKT
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3-9 ARTIKLAR
Artikelnamn: blir rubrik på hela artikeln
Författare: Mer en info som kan vara bra att veta vem som skrivit artikeln
Från datum: blir det datum som systemet publicerar artikeln, kan vara ett datum i framtiden
om man vill förbereda en artikel innan den kommer ut på nätet.
Visa på publika sidor gör att man kan själv bestämma om det skall vara en artikel som finns
på klubbens hemsida eller en intern artikel (kan bara läsas när man är inloggad som
medlem).
Editorn som används är en standareditor och är anpassad så den använder de typsnitt som
Rotarys handbok för grafisk layout och design beskriver.

Funktionerna på rad nummer två är följande:
1. Verktyg att göra länkar på hemsidan. Länken kan vara extern (Url) eller länk till
klubbens bibliotek/mappar. Man kan här bestämma om länken skall öppnas i
befintligt fönster eller i ett nytt fönster.
2. Verktyget infoga bild. Ett mycket användbart verktyg som gör att man kan
levandegöra och åskådliggöra en artikel på ett mycket enkelt sätt. Tänk på devisen en
bild säger mer än 1000 ord. Bilder kan också direktkopieras genom att kopiera och
klistra in direkt från bildskärmen utan att gå via en fil. Tänk på att mycket stora bilder
oftast förvränger innehållet även om man själv eller CMS-verktyget skalar bilderna
automatiskt. En bra funktion är om man tar tag i upp/ner handtaget så kan man
förminska och förstora bilden med bibehållet X-Y förhållande dvs ej förvränga bilden.
Tänk på att bildskärmsbilder som det här gäller visas bäst i 72 eller 96 dpi så det blir
inte bättre här med bilder med mycket hör upplösning. Stora bilder gör bara att
nedladdningstiderna blir ovanligt långa om man inte har en supersnabb uppkoppling.
3. Bildbredden bör inte överstiga 700 punkter.
4. Infoga dokument från klubbens dokumentarkiv.
5. Gå över i HTML läge, d.v.s. här kan man infoga HTML kod som man själv skriver eller
hämta från en annan HTML editor direkt in på era egna hemsidor. Detta verktyg gör
att hemsidan inte har några begränsningar vad det gäller utseende som är baserat på
HTML kod.
6. Förhandsgranska, ett läge för att direkt bilda sig en uppfattning om hur det kommer
att se ut.
7. Tabellfunktion som gör att man kan få fina tabeller i HTML kod. Denna funktion
brukar vara en av de funktioner som ställer till mest frågetecken när man gör
hemsidor i HTML kod. Svårt att bemästra och svårt att ändra i tabeller och hemsidor.
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I Ingressen skrivs en kort beskrivning om vad artikeln handlar om.
I Brödtexten skrivs själva artikeln.
Man måste i samband med hemsidor och bilder/texter tänka på den GDPR-lagstiftning vi
har.
När artikeln är färdig klickar man Spara.
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3-10 E-POSTLISTOR
E-postlistor, dvs listor avsedda för utskick av gruppmeddelanden via e-post.
En stor nyhet i detta system är att man kan välja både personer och funktionärer när man
själv skapar listor. Detta gör att om man använder funktionärer som exempelvis President i
en klubb så ändras detta allteftersom klubben ändrar President.
Kontaktlistor är ett sätt skapa grupper av medlemmar som man vill nå med information.
Listorna kan utnyttjas för:
• Utsändning av e-post.
Alla adresser hämtas från databasen men måste synkroniseras manuellt. För att uppdatera
e-postlistan klickar man på den som ska användas och trycker ”Spara” längst ner till vänster i
det nya fönstret som öppnas. Ha för vana att göra detta varje gång före ett utskick.
Det finns två typer av listor. Alla kan användas på klubb- distrikts- och Sverigenivå.
Fasta listor innehåller förbestämda grupper, till exempel ”alla medlemmar” eller ”alla
funktionärer”.
Egna listor. Behöriga funktionärer skapar själva sina listor och lägger till mottagare.
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Rotarianer som inte finns med i en e-postlista men ska ha tillgång och kunna göra utskick,
lägger man till under ”Godkända externa avsändare”.
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3-11 DOKUMENT

Under dokument kan klubben lagra sina dokument och filer i 4 olika mappar.
Klubbmapp: används för klubbens arkiv där protokoll, anteckningar, stadgar, instruktioner
mm kan samlas och ligga i mappar från år till år. Detta kan på sikt ersätta manuella arkiv.
Man bör tänka på att denna mapp endast kan läsas av klubbens egna medlemmar och ingen
annan. Backup tas flera gånger per dag på därpå avsedda servrar just för ändamålet, så
informationer ligger säker på detta sätt i en server.
Mötesanteckningar: Här hamnar dessa mötesprotokoll även kallad veckobrev som klubben
skriver i kronologisk ordning under årsmappar och månadsmappar per automatik.
Filen laddas upp enligt nedan:

Denna funktion finns under respektive program i klubben. Klicka på ”Redigera” och skrolla
ner till slutet av sidan. Mötesdatum genererar var filen hamnar.
Offentlig mapp: är en mapp som alla kan komma åt som har tillgång till internet. Här lägger
man filer som man vill att allmänheten skall kunna läsa.
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Fotogalleri: är en mapp som innehåller bilder och denna mapp är också tillgänglig för alla
som når klubbens hemsidor via internet.
I detta sammanhang skall man tänka på två saker: Upphovsrättslagen, utgångspunkten i
lagen om upphovsrätt är att den som framställt en bild också har full förfoganderätt till
bilden så länge inget annat har avtalats.
Man får alltså enligt denna lag inte ”ta” någon bild från någon hemsida eller tidning och
sedan lägga ut den på hemsidan.
Dataskyddsagen, GDPR, när vi tar bilder eller filmer på personer räknas detta som en
”behandling av personuppgifter”. Hur vi får använda sådana bilder i verksamheten regleras
av GDPR. Syftet med lagen är att skydda enskilda individers personliga integritet. Bilder som
gör att individer kan identifieras omfattas av lagens bestämmelser. Man måste alltså ha
personens samtycke.
Bilder som visar personer på avstånd eller liknande omfattas normalt inte. Det krävs
samtycke för att få publicera bilder som föreställer barn och unga (under 16 år) på en
webbplats.
Mer information om GDPR finns på www.datainspektionen.se
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3-12 RAPPORTER

Här finnes dels fasta rapporter men också en rapportgenerator för godtyckligt urval av
information i klubbens databas.
E-postlista: innehåller namn och e-postadress, kan användas som en lista men också
exporteras i Excel, Word eller PDF format och kan då användas för att skap epostlistor för
externa program typ: Multimailer mm.
Adresslista: innehåller namn, adress, postnummer, postadress, e-post, telefon och
mobiltelefon. Även här kan man exportera uppgifterna i Excel, Word eller PDF format för
användande i externa program.
Födelsedagslista: innehåller för alla medlemmar födelsedag, ålder, namn och år i Rotary. En
lista för att enkelt hålla reda på högtidsdagar inom klubben.
Medlemsdata: en lista avsedd för externa noteringar för exempelvis avprickning vid
studiebesök eller annan lista där man vill skriva lite information om medlemmar.
Närvarolista: är en lista avsedd för klubbar som registrerar närvaro manuellt dvs har ingen
onlinedator på sina klubbmöten. Denna lista utgör underlag för registrering i efterhand.
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Skapa egna rapporter:
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Detta är en rapportfunktion som gör att man kan specificera vad man kan ta ut ur våra
register med selekteringar och urval samt funktioner att göra detta till en Excelfil.
Att kunna producera urvalskriterier samt att kunna få det i Excel format gör att man själv
sedan kan hantera informationen eller kanske till och med importera data i ett annat system
för ex bokföring mm….
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3-13 GUIDER

Under denna funktion lägger man till medlem och tar bort medlem.
Här kommer flera nya guider (rutiner inom Rotary) att göras framöver.
När man överför en medlem från en klubb till en annan är rutinerna så att den klubb som
”släpper en medlem” tar bort medlemmen via Guiden ”Avsluta medlemskap”.
Därefter måste det gå ett dygn innan den nya klubben kan ta in honom/henne genom
Guiden ”Lägg till medlem”.
När man tar in en tidigare medlem på detta vis överförs alla uppgifter från den gamla
klubben till den nya per automatik, så även statistik och datum för funktionärer mm.
OBSERVERA! att en medlem bibehåller RI numret från inträdet i en klubb någonstans i
världen till det att man avlider eller avgår för alltid från Rotary. Även om man gör ett
uppehåll några år och kommer tillbaka, kommer RI-numret att kvarstå. Tyvärr är detta en
stor del av arbete med SEMDA att rätta dessa fel då klubbar lägger in nya medlemmar utan
att ta reda på om de tidigarer varit medlemmar i Rotary.
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3-14 WEBBPLATS
Under denna rubrik skapar man grundutseendet för en klubbs hemsida. Hur sidan
kommer att se ut bestäms i stort av det av SRS / RI utgivna regler och mallar men under
dessa rubriker kan man anpassa en hel del så att klubbens hemsidor ser genomtänkta och
bra ut. Glöm inte att allt som kommer ut på ens klubbs hemsidor kommer att ganska fort
hittas av gängse sökmotorer och följaktligen finnas som sökbart resultat på ex Google,
YAHOO, BING m.fl.
Hem:

Under rubriken gör man standards för hur startsidan av klubbens hemsida skall se ut:
Denna gör att klubben kan anpassa och redigera utseendet på startsidan.
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1. Bild för 1:a sidan (Bildbredd inlusive övertäckningsbox: 700 punkter, fram till
övertäckningsbox: 477 punkter)
2. Övertäckningsbox som är genomskinlig (OBS! är valbar att visas eller inte)
3. Rubrik 1
4. Rubrik 2
5. Brödtext mittensektionen. (OBS! avancerad html kod kan användas!)
6. Antal kolumner att visas 1‐3
7. I en kolumn kan olika delar visas och olika antal inlägg
8. Kolumn 2
9. Man kan också använda RSS flöde (vilket flöde som helst kan visas)
10. RSS länk infogas, det finns en standardlänk till RI RSS nyhetsflöde. (på engelska)
11. Antal tecken som skall visas av RSS ingressen per meddelande.
Glöm inte att spara efter ändringar!
Handbok ClubAdmin 2018 ver 2 | 43

När det gäller val av bild är det lite beroende av storleken på bilden som ger bra resultat. 700
punkters bredd ger hela standardbredden men man bör testa och se hur det ser ut i olika
bildformat då systemet kan hantera 21 olika bildformat (skärmupplösning, mobiltelefon och
läsplattor)
Man kan också testa med bakgrundsfärgen på bilden för att inte hela tiden jobba med en
helt rektangulär bild. Om man använder vit som delar av bakgrunden kan man leka med
formen och helheten, även runda och ovala bilder kan användas.
Utrymmet som används som mellantext kan innehålla mycket genomarbetad html kod för
att markant förändra utseendet på startsidan. Detta i kombination av att sätta kolumner till
0 ger helt nya möjligheter.
Historia:
Redigerbar sida där man kan använda fritt bild, text eller egenskriven HTML kod.

Presidentens sida:
Här redigerar man sidan som handlar om Presidenten för året. Med automatik kommer en
bild på Presidenten och övrig info redigerar man med hjälp av editorn som kan innehåller
text, bild eller egenskriven HTML kod.
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Här kan med fördel Presidenten skriva sina mål och arbetsuppgifter som händer under året.
Kanske också en länk till informationsbrev där alla klubbesök finns inskrivna samt kanske
även länkar till månadsbrev / månadsböcker.
Länkar:
Här kan man skriva in länkar som kommer under rubriken ”Länkar” på klubben.
När man startar finne det fasta länkar till: Rotary RI, Rotary Sverige samt till ens eget Distrikt.
I övrigt kan man lägga in godtyckligt antal länkar till websidor som på något sätt hör till
klubben, ex där man har sina möten, samarbetspartner och annat som klubben vill visa och
göra lättillgängligt.
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SOCIALA MEDIER ADDERA:
Här skriver man in klubbens adresser till sociala medier såsom: Facebook, Twitter, LinkedIn
och YouTube. Om man inte skriver in några adresser så kommer man per automatik till dessa
programs respektive startsidor. Meningen med att skriva in klubbens egna adresser är att
med enkelhet föra över ett program, artikel eller projekt till dessa fyra sociala medierna
genom att endast trycka på knappen för respektive media när man är inne på ett program,
artikel eller projekt.
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4 MITT DISTRIKT

4-1 DISTRIKT

Vad man bör tänka på är att inte använda någon medlems adress som Publik e‐post på ett
Distrikt. I övrigt som 3‐1
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4-2 FUNKTIONÄRER

Här finner man Distriktens funktionärer från året 2003 och framåt.
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4-3 KLUBBAR

Listan på Distriktets Rotaryklubbar samt länkar till deras respektive hemsidor
och e‐postadresser.
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4-5 PROGRAM

Under denna rutin lägger Distrikten in sina program typ utbildningar, PETS,
distriktkonferenser mm. Här kan funktionärer med behörighet göra listor på anmälda
medlemmar till olika arrangemang och man kan naturligtvis också lägga till eller ta bort en
anmälan. Dessa program visas på distriktets klubbars kalender om man så vill.

4-6 KALENDER
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Här är en översikt på Distriktets program.
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4-7 NÄRVARO, REG

Funktion på distrikt samma som 3‐6 (Klubbnivå) med undantag av att all närvaro på
Distriktsnivå inte genererar statistik på Distriktet utan siffrorna förs över till respektive
medlems klubb när det gäller närvaro på ett arrangemang.
Vikten av att få medlemmar att anmäla sig till Distriktens större arrangemang är naturligtvis
tidsvinsten i sammanställning i listform samt närvaroregistrering som för stora Rotary
arrangemang kräver stor insats för att ex registrera alla manuellt i våra system.
En grön prick betyder att närvaro är registrerad och en gul prick att närvaro inte
registrerats.
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4-8 PROJEKT

Samma rutiner som för klubb: 3‐9
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4-9 ARTIKLAR

Samma rutiner som för klubb: 3‐10
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4-10 E-POSTLISTOR

Här gör man Distriktet listor och de följer samma mönster som för klubb dvs med fasta listor
och egenproducerade listor. Dessa listor är som vanligt behörighetsberoende och skyddade.
Den stora skillnaden gentemot en klubbs listor är att här finner man många fler fasta listor.
Dessa listor används av distriktsfunktionärer för att nå ut med info och material till alla olika
funktionärer och i klubbarna i distriktet.
Här är nyheten med att kunna använda en funktionärsbeskrivning i stället för ett namn till
stor nytta. Funktionärsbeskrivning är at man kan infoga exempelvis en President i listan och
då blir det innevarande President och inte som i vårt förra system en person som alltid var
den som man använde då listan gjordes utan den president som f.n. är aktiv i klubben eller
funktionär i Distriktet.
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4-11 DOKUMENT
Distriktets mappar och dokument är gjorda på det viset att alla som är medlemmar kan efter
inloggning läsa alla dokument, vilket skiljer sig från klubbens mappar som endast
medlemmar i den egna klubben kan läsa. Målet är att här spara och förvara alla dokument
som genereras i distriktet och det gäller protokoll och ekonomisk information från distriktet
som skall vara till för alla medlemmar i en klubb. Mapparna är till för att spara
dokumentation och bildspel som visas på våra olika utbildningar och sammankomster.

4-12 RAPPORTER
Är stort sett identisk med en klubbs Rapporter 3-12

4-13 WEBBPLATS
Är stort sett identisk med en klubbs webbplats: 3‐15
5

5 SÖK
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5-1 PERSONER
Under denna rubrik söker man i hela Rotarydatabasen på personer. Ett vanligt fel man gör är
att fylla i allt för många uppgifter i en sökning vilket gör att man inte hittar personen i fråga
eftersom man kanske har stavat fel på namn eller något i de andra fälten.
Huvudregel är att skriva så lite som möjligt i sökfälten, oftast räcker endast några bokstäver i
ett fält.

För att hitta en person kan man exempelvis skriva bara förnamn: Bo

Som ni ser får man massor av svar både på Bo, Bo-Åke men även som Ni ser Börje då ”o”
räknas också som ö när man söker.
Lägg då till några bokstäver i efternamnet och med en ny sökning kommer betydligt färre
personer upp i sökningen.
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Genom detta förfarande kan man med en eller få sökningar lätt hitta en person i våra
register. För de med rätt behörighet kan man sedan gå till ”Redigera” en person och kommer
in i den personens databas.
Man kan även klicka på personens e-post adress och då startar programmet den e-postklient
som finne installerad på Er dator.
Att märka är att man kan även söka på borttagna medlemmar i denna sökning genom att
kryssa i rutan ”Inkludera borttagna medlemmar”
En annan typ av sökning i denna rutin är att ex söka alla Presidenter i ett Distrikt:
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Denna rutin kan vara ett sätt att se andra funktionärer i samma distrikt som ens Distrikt.
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5-2 KLUBBAR
Här kan man söka efter en specifik klubb eller en klubbgrupp. I exemplet nedan söker man
efter alla klubbar i Malmö.

Beroende på behörighet kan man granska distriktet eller rent av administrera detta distrikt
genom att trycka på knapparna ”Granska” eller ”Admin”.
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5-3 DISTRIKT
Här kan man söka efter ett specifikt Distrikt och beroende på behörighet kan man sedan titta
eller administrera Distrikten i fråga.

5-4 PROGRAM

Handbok ClubAdmin 2018 ver 2 | 61

Denna funktion gör att man kan söka efter klubbar program. Oftast kanske man använder
denna rutin till att planera en resa i landet och få uppgifter om vad för program som klubbar
har i detta besökta område. Nedan följer ett exempel på från datum till datum och endast
ett distrikt:

5-5 PROJEKT
Denna funktion gör att man kan söka efter projekt på samma sätt som ovan moment
beskriver hur man söker på program.
Funktionen under utveckling!
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5-6 ARTIKLAR
Denna funktion gör att man kan söka efter artiklar på samma sätt som ovan moment
beskriver hur man söker på projekt.
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5-7 ANDRA ORG
Här finnes ingångar och rutiner för att administrera övriga delar inom Rotary typ, SRS,
Ungdomsutbytet, Läkarbanken, U-fonden mm.
Alla dessa entiteter gäller naturligtvis olika behörigheter och inloggning och administreras
AERO IT.
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6 MIN PROFIL

Under denna rutin gör man några personliga inställningar samt ändrar lösenord för att logga
in i systemet. Lösenordet måste vara minst 10 och max 50 tecken och innehålla minst en
siffra, minst en stor bokstav och minst en liten bokstav, specialtecken får användas dock inte
i början av lösenordet. Lösenordet får inte heller innehålla ditt namn eller ordet Rotary.
Här väljer man vilket språk man vill jobba i, f.n. Svenska, Engelska, Lettiska, och Isländska.
Man väljer datumformat samt vilken sortering man vill att klubblistorna skall vara i som
standard. Kan i efterhand ändras.
OBS! vid ändringar samt lösenordsbyte glöm ej att spara.
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7 SUPPORT

Information hur man som medlem, funktionär i klubb, eller funktionär i DO-organisationen
kan få support på olika nivåer och sätt. Vi har ett datoriserat supportsystem som f.n. sköts av
alla DITS i Sverige (ca 15 stycken) som man når via http://support.rotary.se/ där man kan
ställa sin fråga.
I en klubb tala med Er IT-ansvarige och om denne inte kan hjälpa kontaktar hen distriktets ITsamordnare. Använd helst mail.

8 LOGGA UT

Här loggar man ut ur systemet. Denna rutin bör användas då man lämnar systemet eftersom
den återställer ens inloggning och bereder plats till fler samtidiga användare i systemet.
Om man glömmer att logga ut kommer man efter en viss tidsenhet att automatiskt bli
utloggad.
Utloggning är också bra av säkerhetsskäl om man är inloggad på en dator som används av
flera personer eller det är en offentlig dator på ett företag eller hotell.
9 FRAMTID

Vissa rutiner som alltid kommer att förändras och förbättras och en ny version av manualen
kommer kontinuerligt.
Versions Historik fram tom 12/5 Version 0.9, från 12/5 Version 1.0, från X/1 2017 ver 1.3
10 ÖVRIGT

Tanken med detta dokument är att det kontinuerligt kommer att uppdateras och att man
kan ha denna handbok som stöd för utbildning i ClubAdmin.
På sikt kommer nog Rotary, om resurser finns, att ta fram s.k. ”webbinar” som är inspelade
filmer/utbildningar där man i interaktiv miljö visar funktion för funktion så att man i
hemmets lugna vrå kan förkovra sig och lära sig hur systemet fungerar på egen hand.
Fler och fler fältkontroller kommer att implementeras i systemet och så även möjligen ett
elektroniskt onlinehjälp verktyg på sikt.
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APPENDIX 1

Fältbeskrivning medlem:
Bild: Här laddar man upp en bild 400 x 520 punkter, storleken är satt
för att få bra” l x b” förhållande och kunna användas till en tryckt
matrikel eller klubbmatrikel
Förnamn:
Obligatorisk
Mellannamn:
Frivillig
Efternamn:
Obligatorisk
Smeknamn:
Frivillig
E‐post:
Frivillig men krävs om medlemmen skall kunna logga in
Telefon:
Frivillig
Mobil:
Frivillig
Födelsedatum:
Obligatorisk
Kön:
Obligatorisk
Adress Namn:
”Home address”
Adressrad 1:
Obligatorisk, får ej börja med specialtecken
Adressrad 2:
Frivillig, får ej börja med specialtecken
Adressrad 3:
Frivillig, får ej börja med specialtecken
Postnummer:
Obligatorisk
Stad:
Obligatorisk
Land:
Obligatorisk
Arbetsplats:
Frivillig
Titel:
herr, fru, Ingenjör, mm. Ej yrkesbeskrivning och max 12 tecken
E‐post:
Frivillig
Telefon:
Frivillig
Mobil:
Frivillig
Yrke:
Frivillig
Arbete Adress:
”Work address”
Adressrad 1:
Frivillig, Om denna fylls i så skall raderna nedan fyllas i enl. ovan
Adressrad 2:
Frivillig
Adressrad 3:
Frivillig
Postnummer:
Frivillig
Stad:
Frivillig
Land:
Frivillig
Primär e‐postadress:
Val om privata eller arbetsadressen skall vara inloggningsnamn
RI Medlemsnr:
Sätts av ClubAdmin och Semda (RI)
Klassifikation:
Frivillig men önskvärd, gärna å engelska
Fadder:
Sponsor för:
Ursäktad frånvaro:
Tidningsprenumerationer: (Man måste ha en tidning inom Rotary)
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APPENDIX 2

Beräkning av närvaro i ClubAdmin
Procedurhandboken, paragraf 9 moment 3 – ursäktad frånvaro, a och b, är otydlig och kan tolkas
olika.
Den tolkning som införts i ClubAdmin bygger på den mer ”generösa” tolkningen där fallen a och b
likställs.

Den formel som man kan utläsa i procedurhandboken är:
Mötets närvaro-% =

Klubbens närvaro-% =

(x + y) * 100
n+y

(max 100%)

Medelvärdet av mötens närvaro-% för vald period

x=antalet närvarande närvaropliktiga aktiva medlemmar
y=antalet närvarande närvarobefriade aktiva medlemmar
n=antalet närvaropliktiga aktiva medlemmar i klubben
Närvaroberäkningar handlar också bara om aktiva medlemmar, inte honorära.
Man kan inte räkna ”pinnar” över perioder mer än en månad då pinnar kan förloras om det
klipps vid 100%
Närvaro-% över flera månader beräknas som medlemvärdet av procentsatserna för ingående
månader
Exempel.
Klubben har 48 aktiva närvaropliktiga medlemmar och 12 aktiva befriade.
Typiskt möte: Om 25 medlemmar deltar och 2 av de befriade så blir mötets %-sats:
25+2 * 100 = 54,0 %
48+2
1. Om det är en medlem mer av de som är befriad så blir %-satsen:
25+3 * 100
48+3

= 54,9 %

2. Om en medlem som inte är befriad tillkommer så blir %-satsen:
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26+2 * 100
48+2

= 56,0 %

3. Om en medlem som inte är befriad uteblir så blir %-satsen:
24+2 * 100
48+2

= 52,0 %

Punkt 1 visar att befriade ger ett tillskott när de är närvarande.
Punkt 2 visar att icke befriade ger ett större tillskott när de är närvarande, än de befriade.
Punkt 2 och 3 visar att icke befriade påverkar både uppåt och nedåt

---------------------------------------------Procedurhandboken - Enhetlig grundlag för Rotaryklubbar 2013 (Ny 2017)
Mom. 3 – Ursäktad frånvaro.
En medlems frånvaro skall ursäktas om
(a) frånvaron sker under förhållanden och omständigheter som styrelsen
godkänner. Styrelsen kan ursäkta en medlems frånvaro av skälig och
godtagbar anledning. Sådan ursäktad frånvaro skall inte överskrida tolv
månader. Om frånvaron emellertid beror på medicinska orsaker som kräver
en frånvaroperiod på över tolv månader kan en frånvaroperiod som är längre
än de ursprungliga tolv månaderna godkännas av styrelsen.
(b) medlemmens sammanlagda ålder och medlemsår i en eller flera klubbar
uppgår till 85 år eller mer och medlemmen skriftligen har meddelat
klubbsekreteraren om sin önskan att bli befriad från närvarokravet och
styrelsen har lämnat sitt godkännande.
Paragraf 9 - Mom. 5 – Närvarostatistik.
- När en medlem vars frånvaro är ursäktad enligt föreskrifterna under avsnitt 3(a)
i den här paragrafen, missar ett klubbmöte, skall medlemmen och medlemmens
frånvaro inte inkluderas i närvarostatistiken.
- Om en medlem vars frånvaro är ursäktad enligt föreskrifterna under avsnitt 3(b)
eller moment 4 i den här paragrafen, deltar i ett klubbmöte skall medlemmen och
medlemmens närvaro tas med i siffran som anger antalet medlemmar och som
används för att räkna ut närvaron i klubben.
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