
Medlemssystemet min.sggn.no
Slik logger du deg inn i medlemssystemet.

1. Åpne en nettleser
2. Skriv URL eller nettadressen: min.sggn.no
3. Du få opp nettsiden til medlemssystemet
4. Brukernavn skal være medlemsnummeret du har i min.sggn.no
5. Passord har du ikke fått første gang du du logger på, du må derfor be om passord
6. Trykk: Trenger passord
7. Det sendes en epost til den epostadressen som du har oppgitt som kontaktadresse

inne i profilen din.
8. Sjekk om du har fått en epost fra St. Georgs Gildene eller membership. Vær

oppmerksom på at noen ganger sendes denne til søppelpost, oppdatering eller
forum.

9. Trykk så på linken du får på epost, der får du tilgang til medlemssystemet ved å
bruke passordet som følger med første gang.

10. Deretter logger du deg på gang nr 2. Nå kan du gjøre endringer og velge deg et
passord.

St. Georgs Gildene i Norge

Medlemsregister

·

Brukernavn: _______________

Passord: _______________

Logg inn

Trenger passord

Velkommen til St. Georgs Gildene i Norges medlemssystem Min sggn!

Du som er medlem eller gjestebruker kan logge inn og se og redigere din profil, inkludert endre
opplysninger, finne kontingentgiro, registrere samtykke til bildebruk og velge om du vil ha
medlemsblad og nyhetsbrev. Ansvarlige ledere kan se/redigere medlemmers profiler, melde på,
hente rapporter med mer.

St. Georgs Gildene i Norge tar personvern på alvor. Les mer og få informasjon her

Hvis noe ikke fungerer som det skal, kan det være fordi vi oppdaterer eller retter noe, men hvis
noe er problematisk over tid, meld fra på post@sggn.no.

Noen tips:

* Snarveier: Lag snarveier fra en side du er på, ved å trykke på stjernen oppe til høyre under
"Logg ut". Snarveiene vises på startsiden når du logger inn og på Snarveier-fanen som alltid er
tilgjengelig oppe i høyre hjørne.

* Søk: Du kan søke etter både personer, e-postadresser, Gilder, Distrikt og arrangementer i
søkefeltet oppe til høyre. Hvilket resultat du får på søket, er avhengig av hvilken tilgang du har i
systemet.

* Spør! Send ideer, feilmeldinger og spørsmål til post@sggn.no.

https://min.sggn.no/login
https://min.sggn.no/request_password
https://speiding.no/medlem/personvernerklaering


Når du har logget deg inn, kommer du til din egen profilside, og den ser sånn ut:

St. Georgs Gildene i Norge Logget inn som Navn Navnesen Logg ut

Medlemsregister

Mine sider / Oversikt / Organisasjon / Arrangementer/ Snarveier /

Startside / Min profil / Endre passord / Mine kontaktlister

1234 Velkommen, Navn Navnesen!
Du er nå logget inn på medlemssystemet Min sggn!

Trenger du fortsatt hjelp, har spørsmål eller gode ideer til Min sggn, send e-post til
post@sggn.no eller kontakt oss på telefon: 404 06 650

Nyttige snarveier

Profil Medlemskap Fakturaer Arrangementer

Mine snarveier Rediger snarveier

Hvis du klikker på den lille stjernen øverst til høyre på en hvilken som helst side, vil snarveien til
siden dukke opp her.

Godkjente medlemskap Vis oversikt

Her skal det stå oppført hvilket gilde du er medlem av.

Hvis du trykker deg inn på noen av figurene over så vil du få oversikt over
1. Profil: her ser du all informasjon som er lagt inn som deg.
2. Medlemsskap: Her vises hvilke gilde du er tilknyttet
3. Faktura: Her får du full oversikt over faktura som er opprettet på deg
4. Trykker du på arrangement får du opp arrangement du har deltatt på. (ikke aktuell)

Dette er det du som medlem trenger av oversikt.

https://min.sggn.no/logout
https://min.sggn.no/
https://min.sggn.no/#
https://min.sggn.no/
https://min.sggn.no/me
https://min.sggn.no/#
https://min.sggn.no/mailing_lists/list
https://min.sggn.no/me
https://min.sggn.no/me#memberships
https://min.sggn.no/me#profile_tabmenu_tab_invoices_pane
https://min.sggn.no/me#profile_tabmenu_tab_events_pane
https://min.sggn.no/bookmarks
https://min.sggn.no/me#memberships

