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Medlemmers e-mailadresser og mobilnumre 
I Spejdernes Medlemsservice skal man kun angive medlemmets egne oplysninger på stamkortet 
Kontaktoplysninger på pårørende skal oplyses på de pårørende! 
 
Årsagen til at mobilnumre og e-mailadresser skal være unikke i systemet er at man kan logge sig på 
medlemsservice med e-mailadressen som ofte er lettere at huske end sit medlemsnummer 
Mobilnummer regnes for at være personligt og der er taget højde for evt. brug af mobilnummer i 
fremtidige funktioner i Medlemsservice 
 
Overholder man ikke ovenstående vil det give Dubletfejl hvis man eks. senere vil indmelde søskende. 
 
Da det gamle medlemssystem ikke gav mulighed for på samme måde at holde styr på pårørende er der en 
opgave med at få ryddet op i gruppens nuværende data. Det anbefales at få det gjort nu da man derved 
ikke løber ind i dublet fejlen fremover. 
 
Her følger en lille forklaring illustreret med eksempler 
 
Per starter som ulveunge i Alpha Testgruppe 
Per bor sammen med mor og far samt sin lillesøster Amalie 
 
Nu skal Per samt mor og far oprettes i medlemsservice 
 
Der skal i alt oprettes tre stamkort 
Et til hver person 
Per oprettes som medlem. Mor og far oprettes som pårørende 
 
Først indtastes Pers data 
Per har hverken mobiltelefon eller e-mailadresse 

 
Klik Gem 
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Klik på Rediger 
Vælg pårørende 

 
 
Klik Opret pårørende 
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Fars oplysninger tastes ind. 

 
Tryk Gem 
 
Klik Opret pårørende 
Indtast mors oplysninger 

 
Klik Gem 
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Bemærk at der er sat flueben ved Primær kontakt 

 
Dermed vil mor og far få mail når der sendes e-mail til Medlem og pårørende fra Medlemsservice 
Er der ikke flueben ved primær kontakt sendes der ikke besked når der sendes e-mail til Medlem og 
pårørende. 
 
Husk at trykke Gem – den er rød 
 
Nu skal Per meldes ind hos ulvene 
Klik på Indmeld 
 

 



Side 5 af 9 
 

Nu skal der vælges indmeldelsesdato 
Den kan kun ændres af Administrator 
 

 
Klik på indmeld medlem 
 
 
Nu bliver Per oprettet som medlem og får sit eget medlemsnummer 
Mor og far bliver oprettet som kontakter 
 
 
Nu er der gået et stykke tid og lillesøster Amalie vil starte hos Bæverne 
 
Der oprettes et stamkort til Amalie 

 
Klik Gem 
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Klik Rediger og vælg fanebladet Pårørende 

 
 
Da mor og far allerede er oprettet som pårørende til Per skal de ikke oprettes igen 
Vi skal nu tilføje eksisterende pårørende 
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I relationstype søges efter relationen Mor 

 
I pårørende søges efter mors navn (Morlil) 

 
Klik på Tilføj pårørende 
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Det samme gøres for at tilføje far som pårørende 

 
Husk at kontrollere at forældrene markeres som Primær kontakt! 
 
Det samme gælder hvis der er tale om et lederbarn der starter i enheden. Så er mor og/eller far allerede 
oprettet i medlemsservice og skal derfor ikke oprettes igen. I det tilfælde trækker man de eksisterende 
pårørende ind på det nye medlem. 
 
Benytter gruppen den elektroniske indmeldelsesblanket vil forældrene sandsynligvis have udfyldt felterne 
med mors og fars oplysninger. 
Så skal du blot fjerne de pårørende på stamkortet inden du indmelder medlemmet. Derefter tilføjer du 
pårørende som i eksemplet med Amalie 
 
Pårørende fjernes ved at klikke Rediger 
Vælg fanebladet Pårørende 
Klik på papirkurven ud for den/de pårørende 
 

 
 
Klik Gem 
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Medlem fra en anden gruppe. 
Hvis der kommer et medlem til gruppen som har været medlem i en anden gruppe skal du ikke oprette 
dem igen. 
Du skal sende en mail til supporteni og bede om at få overflyttet medlemmet til gruppen. Det samme 
gælder hvis medlemmet har et primært medlemskab i en anden gruppe og eks. starter i roverklanen i jeres 
gruppe. 
 
 

Dublet fiduser 
Efter datakonverteringen er alle pårørende oprettet ligeså mange gange som deres børn 
I sådan et tilfælde kan det være svært at holde styr på hvilket af stamkortene på eks. Anton Hansen der skal 
vælges medens der ryddes op. 
Hvis der eks. er tre udgaver af Anton Hansen som kontakt eller kladde så vælges en af dem til at være den 
der skal blive. De to andre ændres navnet eks. til Anton Hansen-X 
 
Det er en rigtig god ide at fjerne kontaktoplysninger på annullerede stamkort 
 
Når der er styr på alle de pårørende til familien Hansen så gå ind på de stamkort der ikke længere skal være 
aktive og klik Annuller Medlem eller Inaktiver. 
 
OBS Inaktiver er kun muligt på kontakter når alle pårørende er fjernet. 
 
 
 
 
 
                                                           
i
 Suporten kan træffes pr mail 
Adresserne er afhængigt af hvilket korps det drejer sig om: 
 

KFUM-Spejderne: medlemsservice@spejdernet.dk   
De grønne pigespejdere: medlem@pigespejder.dk    
Det Danske Spejderkorps: medlem@dds.dk  
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