
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


Medlemshåndtering
Det er viktig å sørge for at gildes medlemsliste er oppdatert til enhver tid. Inn- og
utmeldinger samt endringer av kontaktinformasjon, med mer skal gjøres i
medlemssystemet.

Hvem gjør dette?

En person må ha ansvaret for at alle opplysninger rapporteres fortløpende. Det kan være
gildemester, eller en annen i gilde styret, evt. Husk at denne oppgaven innebærer håndtering
av personopplysninger. (Jfr. Lov om behandling av personopplysninger)

Hva?

Alle endringer skal rapporteres:

● Navneendring
● Adresseendring
● Telefonnumre (hjem, arbeid, mobil)
● Fødselsdato
● E-postadresse
● Bytte av gilde
● Endring av gildekontingent
● Utmelding
● Med mer…

Hvor?

Medlemssystemet finner du på https://min.sggn.no.

Innmelding: Gå til gildesiden i medlemssystemet og fyll ut innmeldingsskjema med alle
opplysninger om det nye medlemmet.

NB! Det er viktig å søke opp medlemmer og overføre dem til nytt gilde, hvis de allerede er
registrert. Hvis du legger inn et nytt medlem uten å søke etter dette på forhånd, kan du
risikere dobbeltmedlemskap som da blir fakturert medlemskontingenten flere ganger

Hvis du finner den du søker på i medlemssystemet kan du invitere dette medlemmet til å bli
med i ditt gilde. Dette administrer du under fanen medlemmer.

Endring av personinformasjon: Bruk Handlinger-knapp for å redigere kontaktinformasjon
o.l.

Utmelding: Hvis et medlem slutter, må vedkommende meldes ut av gildet i
medlemssystemet. Endre medlemsstatus fra aktiv til utmeldt. Dette kan du gjøre ved å bruke
den grå Handlinger-knappen på medlemmets profil eller du kan melde ut flere av gangen på
gildesiden (Medlemmer/Administrere medlemmer).

https://lovdata.no/lov/2018-06-15-38
https://min.speiding.no/


Kort om medlemskontingenten:

● Medlemskontingenten består av flere deler: Forbundskontingent og gildekontingent.
● Medlemskontingenten kreves inn samlet for alle organisasjonsledd en gang årlig.
● Ulike fakturamåter (eFaktura, AvtaleGiro, e-post, post)
● Kontingentsatsene må registreres i Min sggn innen 10. januar
● Høstkontingent fra 10. august for nye medlemmer. Medlemmer som meldes inn før 1.

august vil få tilsendt faktura som gjelder for hele året. Viktig at dere tenker på dette
når dere melder inn medlemmer som skal begynne andre halvår.

● Følg opp betalinger!

Medlemskontingentgiro

Det samlede kontingent beløpet for alle ledd hver enkelt er medlem av, kreves inn av
forbundet samlet. Innbetalt kontingent betales ut til gilder fire ganger i året
(kontingentrefusjon).
Det er anledning til å få medlemskontingenten på eFaktura, AvtaleGiro, e-post med vedlagt
giro som pdf og i posten (e-post er standard). Alle giroer er også tilgjengelige i
medlemssystemet Min sggn på det enkelte medlems profil.
Ved ubetalt medlemskontingent sendes først påminnelse, deretter blir medlemmet
automatisk utmeldt, med varsel til gildemester.

Kontingentsatser registreres innen 10. januar

Det er den kontingentsatsen som står i medlemssystemet Min sggn ved tidspunktet giroene
blir skrevet som kommer på giroen.
Endringer i kontingentsatsene må registreres i medlemssystemet Min sggn innen 10. januar
hvert år for å bli med i hoved faktureringen til alle medlemmer. Hvis det ikke er vedtatt
endringer, er det ikke nødvendig å gjøre noe.
Det sendes kontingent giro fortløpende gjennom året til nye medlemmer. Normalt sendes
årets siste kontingent giroer ut ca 10. desember.
Kontingenten kan endres når som helst, og gjelder fra første kontingent giro som sendes ut
etter det tidspunktet satsen blir registrert i Min sggn.

Høstkontingent

For medlemmer som blir meldt inn etter 10. august gjelder høstkontingent.
Forbundskontingenten er satt til kr 0,-
Når året er over får alle utsendt ny årskontingent i januar.



Redigere og endre gilde kontingent

For å administrere medlemskontingenten i gildet går du inn på fanen for "Økonomi" som du

finner når du har trykket på din gildeside (i dette eksemplet er gildet et testgilde)

Og deretter velger du alternativ: Medlemskontingent for å få opp riktig bilde.

Velg år

Det er viktig at du velger aktuelt årstall for kontingenten du skal opprette eller endre på.
Dette gjør du i nedtrekksmenyen for dette.

Økonomi

Innstillinger for                                        2023

Alle medlemmer
Type SGGN Krets Gildekontingent Beregnet sum

Gildekontingent 450,-/0,- + 0,-/0,- + Årskontingent:      0,00    Kr.
Høstkontingent:    0,00    Kr.

= 450,- Kr. / 0,-

Her finner du to områder for medlemskontingent i gildet: Alle medlemmer og Unntak.

Alle medlemmer

Summene under Organisasjonskontingen er for helår/halvår. Under "Gildekontingent" kan
dere velge hva Årskontingenten og Høstkontingenten skal være. Du kan også velge hvor
mange prosent hustandsrabatt skal utgjøre av gildekontingenten.
Når du er ferdig med innstillingene trykker du på den grønn knappen "Lagre avgiftsdetaljene"



Rapporter
Ønsker du å finne ut hvilke medlemmer som har betalt kontingenten for inneværende år,
velger du fanen som heter “rapporter”. Deretter laster du ned listen i et av de tre formatene
som kommer opp i valget.

Sjekk betalingsstatus på medlemmene!

Sørg for at alle medlemmer i din gilde har betalt medlemskontingenten innen 31. desember,
slik at medlemmet teller for statlig og kommunal støtte. Forfall for hoved kontingent kjøringen
er som regel i februar.
Du kan sjekke betalinger ved å gå til Rapportsenteret i medlemssystemet og bruker
"Medlemsliste for gilde". Velg din gilde og året du skal sjekke for. Du kan også laste ned
rapporten som excel direkte under fanen «Rapporter» på gildesiden. På gildesiden finnes
det også en fane som heter Medlemmer. Under denne finnes "administrere medlemmer".
Betalinger står under kolonnen Bekreftet, Ja betyr betalt.

Vis: Alle medlemmer | Ikke godkjente medlemmer | Administrer medlemmer | Tidligere
medlemmer | Inviter medlemmer

Administrer medlemmer

På denne siden kan du redigere flere medlemmer samtidig. Du kan blant annet flytte medlemmer,
oppdatere medlemskontingentsatser eller melde ut medlemmer. Merk medlemmene du vil
redigere, i listen nedenfor, og velg en handling i nedtrekksmenyen under listen.

Medlemslister
Ønsker du å få en oversikt over alle medlemmene i ditt gilde kan du gå på fanen
Medlemmer. Da får du opp alle som er registrert i ditt gilde.
Det er mulig å laste ned medlemsliste i forskjellige format. Laster du ned Excel formatet vil
du få full oversikt over all informasjon på alle medlemmene.

NB! Speiderleder rabatten for de som er aktive ledere, skal være tilknyttet
en spesiell funksjon. Denne er under utvikling og det vil komme en
oppdatering av informasjonen når denne er på plass.

https://min.speiding.no/reports/groups/members
https://min.sggn.no/organisation/group/home/117#viewgroup_tabmenu_tab_allmembers_pane~all
https://min.sggn.no/organisation/group/home/117#viewgroup_tabmenu_tab_allmembers_pane~waiting
https://min.sggn.no/organisation/group/home/117#viewgroup_tabmenu_tab_allmembers_pane~manage
https://min.sggn.no/organisation/group/home/117#viewgroup_tabmenu_tab_allmembers_pane~former
https://min.sggn.no/organisation/group/home/117#viewgroup_tabmenu_tab_allmembers_pane~former
https://min.sggn.no/organisation/group/home/117#viewgroup_tabmenu_tab_allmembers_pane~invite

