JRSK medlemsinformation
Nedan följer en information om hur du lägger till och ändrar JRSK medlemsinformation.
Alla medlemmar ansvarar för sina egna uppgifter.

1. Börja med att gå till JRSKs hemsida: http://www.jrsk.org

2. Klicka på de tre linjerna till höger och logga in med ditt användarnamn eller e-postadress och
lösenord.

När du loggat in har du nu åtkomst till alla sidorna på JRSK:
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4. När du skall lägga in din egen information, eller göra ändringar, går du först till kontoinfo och fyller
i uppgifterna där:

Här visas ”Användarnamn” som du inte kan ändra.
E-postadress som:
▪ vi använt för att skicka ut välkomstbrevet
▪ visas i vår matrikel för våra medlemmar
▪ används vid återställande av glömt lösenord.
Har du en bättre e-postadress så var vänlig och uppdatera e-post fältet.
E-postadresser för utskick från ”Klubbmästarna” får du ange i ett formulär som vi
kommer till under punkt 7 nedan.
Du bör byta lösenord till ett nytt säkert personligt lösenord!
Glöm inte att spara genom att trycka på ”Uppdatera profil”!
Har du inga uppgifter så lämna fältet tomt!!!!!!!

5. När du är klar här, klicka på Medlemsinfo / Båtens information” i vänsterspalten

Uppgifterna på denna sida kommer att finnas med i vår medlemsmatrikel som visas
enbart för inloggade medlemmar och för utskick av medlemstidningen ”Varvet”. Om du vill att din
båt skall finnas med på ”Båtar på haven”, fyll i ditt MMSI-nummer. Se vidare ”Båtar på havet”manualen.
Glöm inte att Spara!
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6. Nästa steg är att klicka på ”Övriga båtmedlemmar”

Alla uppgifter här är valfria. Informationen visas i matrikeln.
Glöm inte att Spara!

7. Nästa steg är att klicka på ”E-postutskick”.

Här anger du de e-postadresser dit du vill att information från föreningen skall skickas
till. Lämnar du klickrutorna tomma så får du inga utskick från föreningen, bra när du
när du t ex är ute och långseglar.
Glöm inte att Spara!
Information om flikarna ”Båtens position” och ”Hantera positioner” hittar du i manualen ”Båtar på
haven”.

Sammanfattningsvis vill vi förtydliga att vi på detta sätt överlämnar ansvaret på dig
som medlem att hålla dina uppgifter uppdaterade för att undvika fel från vår sida.
Frågor: webmaster@jrsk.org
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