
Manual för

MAWIK MEDLEMSREGISTER
(gäller för Distriktsanvändare)



LOGGA IN

1. Surfa till: balans.mawik.se
2. Klicka på länken Logga in

VY STARTSIDA

3. Ange dina inloggninsuppgifter (har du glömt 
    uppgifterna kan du alltid klicka på Glömt lösen-
    ordet. Du får då ett mail med en länk till en 
    webbsida där du nu kan byta ditt lösenord). 
4. Klicka på Logga in

Det är i menyn uppe till höger som du söker och kommunicerar med distriktets medlemmar.
Vi kommer nu att gå igenom var och en av dessa med undantag för Sök medlem. 
Denna funktion ger dig möjlighet att ”stega igenom” disktiktets alla medlemmar, eller söka på specifikt 
namn, medlemsnummer och annat. Dock kan du ej göra några justeringar eller ändringar.

MEDLEMSLISTA

Medlemslistan är central i programmet. Det är här du får en överblick över medlemmarna och kan göra 
urval för utskick, etiketter eller exporta medlemsuppgifter till exempelvis Excel. Du kan dock ej ändra 
medlemmars uppgifter. Behövs adressändring eller något annat ska detta meddelas Riksförbundet.



 

Vill du snabbt ändra sorteringsordning på listan kan du klicka på rubrikerna. Listan är inställd på att visa 
10 rader. Du kan ändra i rullisten upp till 100 raders visning.

Fler funktioner
Under namnen i medlemslistan visas ytterligare ikoner. Dessa ger dig möjlighet till fler funktioner.

Medlemslista
Här kan du exportera ut medlemsuppgifter till ett Excelark.
Gör så här:
1. Klicka på Medlemslista och i rullisten, klicka på Välj 
    kolumner (du kan nu bocka av den information du inte  
    behöver exportera ut)
3. Klicka på Hämta
4. Du får en fråga om du vill hämta medlemslista med valda 
     kolumner. Klicka OK
5. Excelarket hämtas ned till din dator och därifrån kan du  
    redigera, anpassa det som du vill i programvaran Excel 
    samt spara ned informationen.
Dokument
E-postlista 
Skapar en textfil med alla e-postadresser som du kan  
kopiera till andra program.
Avgiftslista 
Sparar ned en excelfil med medlemsuppgifter samt vilken 
avgift som gäller för personen.
Medlemskort 
Fungerar ej i dagsläget
Välkomstbrev 
Fungerar ej på disktriktsnivå.



Etiketter 
Skapar en pdf-fil med namn och adress i etikettformat som sedan kan printas ut.  Texten kan 
anpassas utifrån olika storlekar.
E-postutskick 
Denna funktion använder du när du ska göra ett utskick till alla medlemmar eller utvalda 
medlemmar. De förvalda Meddelandemallarna behöver du ej bry dig om eftersom all  
avisering sker från Riksförbundet Balans.

Gör så här:
1. Klicka på medlemslista för att lista distriktets medlemmar.
2. Klicka på Epostutskick

3. Ange Ämne för ditt utskick (Ex: Balansträff 14 januari)

Balansträff 14 januari

4. Skriv ditt meddelande i texteditorn. Du kan använda ikonerna 
för att formattera text (fet, kursiv m.m). Här kan du även infoga 
bilder eller skapa länkar till Facebook eller webbsidan. Kort sagt, 
prova dig fram.

TIPS! Sök reda på dig själv i medlemslistan så att endast ditt 
namn är filtrerat. Då kan du testa att maila dig själv för att se hur 
meddelandet kommer att se ut.

5. Göra e-postutskicket mer personligt?
Genom att infoga variabler kan du göra utskicket mer personligt 
genom att exempelvis 
ange Hej + medlemmens förnamn.  
Medlem - Förnamn {FirstName}
     
Här finns även variabler för för-och-efternamn, medlemsnr och 
annat. Prova dig fram.


