Manual
Här nedan ser du hur du ska gå till väga för att logga in i medlemsregistret och skapa ett lösenord för
att kunna uppdatera dina kontaktuppgifter.
1. Klicka på länken i mailet för att komma till inloggnings sidan i medlemssystemet

Länken gäller i 48 timmar från det att meddelandet har skickats ut. Klickar du på länken inom 48
timmar – gå direkt till punkt 2 nedan i detta dokument.
Är länken inte giltig längre klickar du i stället på länken ”skapa ett nytt lösenord”.

Ange din e-postadress, klicka på ”skicka”:

Följ sedan instruktionerna som skickas till dig via e-post genom att klicka på länken ” Skapa nytt eller
återställ ditt lösenord genom att klicka här”:

Därefter gäller instruktioner enligt nedan.

2. Ange nytt personligt lösenord med minst åtta tecken som du själv väljer

3. Klicka ”Spara och logga in” för att komma in i systemet

4. Välkommen till Borgerskapets digitala medlemssystem

Sidan ”Min profil” är systemets startsida där du kan se vilken information Borgerskapet har
om dig i systemet. Här kan du inte ändra några av dina uppgifter, det gör du under fliken
”Mina kontaktuppgifter” eller ”Inloggningsuppgifter”.
Första gången du loggar in är det mycket viktigt att du går till sidan ”Mina kontaktuppgifter”
och kontrollerar att dina kontaktuppgifter stämmer samt att du måste bekräftar att du läst
och tagit del av Borgerskapets integritetspolicy.

5. Gå till sidan ”Mina kontaktuppgifter”
På sidan ”Mina kontaktuppgifter” kan du ändra dina kontaktuppgifter och ta del av
Borgerskapets integritetspolicy som berättar hur man hanterar dina personuppgifter, vilka
personuppgifter som sparas, hur de behandlas och varför de sparas. En del av
personuppgifterna kommer att publiceras i medlemsregisteret, på sidan ”Sök medlem”.
Informationen som visas på ”Sök medlem” är ditt namn, klass, titel och mailadress är möjligt
från och med början på 2020.

Vill du inte att dina uppgifter ska vara synliga för andra medlemmar klickar du i alternativ två
under rubriken Integritetspolicy.
Detta måste fyllas i senast 2019-12-31. Därefter blir man sökbar för andra medlemmar.
På sidan ”Mina kontaktuppgifter” kan du även anmäla om du önskar medlemstidningen
Borgarnytt, att du godkänner att uppmärksammas i Borgarnytt som jubilar samt att du vill ha
nyhetsbrev med mera genom att klicka i rutan innan det aktuella påståendet. På samma sätt
kan du avanmäla samma händelser genom att låta rutan före påståendet istället vara tomt.
Kom ihåg att spara dina val och därigenom bekräfta de uppgifter Borgerskapet har om dig.
Genom att spara uppgifterna på ”Mina kontaktuppgifter” har du bekräftat att du tagit del
av Stockholms Borgerskaps integritetspolicy.

Vill du se mer i systemet så följer här beskrivningar av övriga sidor:

6. ”Sök medlem” – Borgerskapets digitala medlemsmatrikel lanseras i början av nästa år.

Just nu innehåller listan inga data. Det är för att ge de medlemmar som inte vill vara sökbara i
systemet en möjlighet att avanmäla sig. I början av nästa år kommer alla medlemmar att presenteras
i det digitala medlemsregistret. Man kommer att kunna söka medlemmar utifrån förnamn,
efternamn, e-post, titel eller klass.

7. ”Inloggningsuppgifter” – här kan du ändra lösenord

På sidan Inloggningsuppgifter kan du ange nytt lösenord till ditt medlemskonto. Du
uppdaterar med din nya information och klickar ”Ändra lösenord”.

8. ”Event” – under nästa år kommer det bli möjligt att anmäla sig till event digitalt

Tack för din medverkan!

