MAP Medlems Administrativt Program
Så här ser det ut just nu när ni ska logga in

Så här kommer det att se ut när ni har lagt in personliga administratörer ni ska göra.
Se längre fram hur ni gör det

1

Det har nu tillkommit ett par flikar under föreningsuppgifterna. Det är Skjutbanor och
Administratörer.

Ni lägger in uppgifter om er förenings skjutbanor under den här fliken.

Klicka på pennan och sedan ”Ny skjutbana” för att kunna lägga till uppgifter.

Fyll i uppgifterna. På adressen lägger ni in där skjutbanan ligger, INTE föreningens
postadress.
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Frivilligt
Dessa uppgifter används sedan för att visas på hemsidan. Ni fyller i ”Publicera på
hemsidan” så kommer det att dyka upp en karta på uppgifterna om er förening på
förbundets hemsida. Väljer ni att inte publicera ser endast ni själva, egen krets och
kansliet dessa uppgifter.

Om ni har flera skjutbanor är det bara att välja ”Ny skjutbana” igen och göra samma
på den.
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En ny och mycket viktig funktion är att ni lägger in de personer som behöver ha
behörighet att komma åt MAP för er förening. På det sättet kommer endast de som
ska ha behörighet kunna använda programmet. Personer som inte längre behöver
tillgång till uppgifterna plockar ni bort som administratör.
De som blir inlagda här kommer att få ett mail med en inloggningslänk till sin
mailadress (som ni registrerar). Denna är bara giltigt en gång och en begränsad tid.
Det samma gäller om personen har glömt lösenordet. Då kommer ett mail med en
återställningslänk som endast gäller en gång.
De som är behöriga att ta hand om registret i föreningen måste vara medvetna om att
uppgifterna inte får komma i felaktiga händer. Detta är ett steg i arbetet inför GDPRlagen som träder i kraft 25/5 2018, dvs EU:s nya dataskyddsregler.

Ni gör på liknade sätt som med skjutbana. Klicka på pennan och sedan på ”Lägg till ny
medlem”
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När ni trycker på ”Spara” så går det iväg ett mail till personen med en länk att följa för
att skapa den personliga inloggningen.
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Lite om årsrapporten
Gå in under personuppgifter på medlem och kontrollera uppgifterna och ändra det
som ska ändras. Detta är det viktigt att ni håller uppgifterna uppdaterade under året
så att bl a tidningen skickas till rätt adress.
Det är föreningen som har som uppgift att se till att medlemmarna har rätt uppgifter i
systemet. Medlemmen ska kontakta föreningen för att ändra sin adress eller andra
uppgifter
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Fliken skytteuppgifter är endast en läsvy för föreningarna. Endast kansliet kan göra
ändringar under den här fliken. Såsom lägga till pistolskyttekort och andra
utbildningslicenser.

Under Föreningsuppgifter anger ni om skytten är aktiv, har er som huvudförening,
vilka grenar medlemmen representerar er förening i och om personen kvalificerat sig
till RM klass eller SM kvalificering i precision, fält eller mil snabbmatch.
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Lägga till ny medlem gör ni genom att klicka på ”Skapa ny medlem” och sedan fyller ni
i uppgifterna. Detta är viktigt att ni gör detta så fort ni har antagit en ny medlem i
klubben. Personerna ska ligga inne i systemet innan ni beställer pistolskyttkort för
dessa.

För att hämta upp en medlem som tidigare varit borttagen går ni in under avförda
medlemmar. Klicka på namnet på medlemmen och ända orsak avförd till medlem och
ta bort datumet för avförd.
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Föreningens uppgifter
Uppdatera alla uppgifter på föreningens uppgifter.
Alla föreningar måste nu ha ett organisationsnummer i format xxxxxx-xxxx registrerat .
Detta är inte det samma som föreningsnumret som är XX-xxx (kretsnummer plus
föreningsnummer). Organisationsnummer ansöker ni om hos Skatteverket.

Uppdatera styrelsen så att det är aktuella uppgifter som finns där.
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Det är viktigt att ni fyller i uppgifterna om Skjutstatistik.

Ni kan nu välja att hämta införda inteckningar för avlagda märkesprov via knappen.
Finns det inte några inteckningar registrerade på medlemmarna behöver ni lägga in
dessa uppgifter manuellt i denna bild.
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Detta är som tidigare en översiktsvy där ni ser summeringen av de uppgifter ni har lagt
in på varje enskild medlem.
Om ni ser att det är något som inte stämmer med uppgifterna tryck inte på bekräfta
årsrapport.
Ni måste fylla i en kontaktperson innan rapporten blir bekräftad. Kontrollera att det
står rapporten kontrollerad och dagens datum då ni gör detta.
Gå tillbaka på medlemmarna och kontrollera att det är rätt ifyllt på personen.
Det den summa som står nere till höger i rutan som kommer att faktureras. Det är de
som är aktiva och har föreningen som huvudförening.

Även denna vy är en summering på det ni har fyllt i på personerna.
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Aktiva medlemmar som har er förening som huvudförening, dvs representerar er
förening i fält och precision summeras automatiskt.
Det är därför viktigt att ni fyller i den totala summan av antalet övriga aktiva samt
passiva medlemmar.

Om ni märker att ni har missat något så går det att välja Upphäv bekräftad årsrapport.
Detta fungerar fram till dess att vi har genererat fakturan.
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Helt nya funktioner som tillkommit för föreningarna
Nu har ni fått med märkesuppgifterna på skyttarna.
Just den här bilden kan inte föreningarna ändra utan detta fylls på när ni beställt
märken och dessa är bekräftade av kansliet.
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Här kommer ni att fylla i inteckningarna på era skyttar. Det är dessa uppgifter som
programmet sedan kan hämta till märkesproverna i årsrapporten.
Ni behöver registrera inteckningarna i turordning enl. reglerna i skjuthandboken.
När ni har fyllt i inteckningarna och någon har uppfyllt allt för att lösa ut ett märke så
kommer det att bli möjlighet att göra i ordning föreningens beställning direkt här i
MAP.

Stormästarmäket
Där kan ni fylla in inteckningarna efter hand för Stormästermärket.
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Standardmedalj
Här fyller ni i skyttarnas uppfyllda standardmedaljfodringar.
För att lägga in ingående värde så räknar ni ut antalet bronsmedaljer och lägger det
först. T ex har man 231 p så lägger ni in 231 bronsmedaljer.
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