Manual för att skicka mejl via medlemsregistret på webben
Du loggar in på Mina Sidor via förbundets hemsida med ditt medlemsnummer och
postnummer. Sedan klickar du på Regional Medlemsservice.
Sedan väljer du län och lokalförening alternativt alla lokalföreningar om du vill mejla
medlemmarna i hela länet. När du valt t.ex. alla lokalföreningar kommer listan med samtliga
medlemmar upp nedtill i bilden automatiskt sorterat på efternamn, se nedan.

Under knappen Spara finns ett litet plustecken intill ordet Urval, klickar du på plustecknet
öppnar sig fler fält där du kan göra ett urval på medlemmar.

Välj Huvudmedlem alla och klicka sedan på Visa lista för att göra urvalet.
Oftast är det endast huvudmedlemmen i familjen som har en epostadress registrerad så ofta
räcker det att mejla alla huvudmedlemmar. Men om du vill mejla familjemedlemmar som
har epostadress behöver du inte göra urvalet på Huvudmedlem alla utan hoppa till nästa
steg.

När du fått fram listan finns två alternativ ifall du ska mejla medlemmarna.
I menyn ovanför listan finns två knappar:

Har du gjort ett urval på exempelvis en enskild lokalförening eller en enskild grupp av
medlemmar kan du klicka på kuvertet. Då öppnas ditt mejlprogram på datorn och du kan
skriva in ett meddelande samt bifoga filer precis som vanligt.
Är det för många mottagare fungerar inte kuvert-knappen. Det är en begränsning som är
förinställt i epostprogrammet och inget vi kan ändra på. Men då kan du istället klicka på
knappen som heter Ladda ner Excel (2003).
Då kommer en gul rand upp nedtill av skärmen, se bild.

Välj öppna. Då öppnas Excel och du får upp medlemslistan.
När du fått fram listan kan du sortera listan som du vill och spara ned den på din dator och ta
bort eller titta på de uppgifter som du vill titta på.

----------------------------------------------------------------------------------------Felsökning: Om alla uppgifter hamnar i samma kolumn
Ibland kan listan se ut så här:

Alla uppgifter har hamnat i första kolumnen i en enda röra.
Då måste du göra följande innan du kan gå vidare:

1. Markera kolumn A genom att klicka på rutan med A:et
2. Gå till fliken Data i menyraden och klicka på Från text till kolumner
3. Då öppnas guiden Omvandla text till kolumner, välj Avgränsade fält, klicka på Nästa
4. Välj Tabb och klicka på nästa
5. Välj Allmänt och klicka på Slutför
6. När dialogrutan kommer upp ”Vill du ersätta innehållet i dessa celler..”, välj OK.
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Tips för att snabbt se allt innehåll
För att se innehållet i alla kolumner, klicka på hörnknappen i vänstra hörnet av tabellen så
att alla fält blir blåmarkerade.

För sedan muspekaren till linjen mellan två kolumner (ex. mellan K och L) så att muspekaren
ser ut som följer:

Dubbelklicka så anpassar sig kolumnerna automatiskt efter innehållet i respektive kolumn.
Men för att kunna mejla dina medlemmar behöver du kopiera över deras epostadresser från
Excel in i ditt eget epostprogram. Ett enkelt sätt är att först sortera fram alla epostadresser
efter varandra så går det lättare att kopiera dem.
Gör så här:
Markera allt, antingen genom att klicka i hörnet eller hålla ned CTRL+A.
Välj fliken Data i menyn och klicka på knappen Sortera.

Välj Sortera efter den kolumn du vill sortera efter, i det här fallet Kolumn P som har rubriken
Epost och klicka på OK. Då hamnar alla epostadresser efter varandra.

Sedan kan du markera alla epostadresser genom att hålla ned höger musknapp och dra
muspekaren över kolumnen. Välj sedan kopiera i menyn eller håll ned tangenterna CTRL+C.
Klistra in adresserna i valfritt epostprogram.
OBS! En stark rekommendation är att klistra in adresserna i fältet Hemlig kopia, i engelska
epostprogram heter fältet ofta BCC. Skriv sedan din egen eller föreningens epost i
mottagarfältet. Detta för att ingen ska kunna se vilka andra som får mejlet eller på egen
hand börja mejla era medlemmar.

Tips när du bifogar filer
Tänk på vilket filformat filerna har som du ska bifoga. Alla kan inte öppna alla filformat, ex.
så är WORD-filer med ändelsen .DOCX knepiga för den som har en MAC-dator eller en äldre
version av programmet WORD.
Tänk även på att inte bifoga för många eller för stora filer samtidigt. Risken finns då att
andras epostprogram tror att du skickar spam och filtrerar bort mejlet eller att mottagarens
inkorg blir full eller t.o.m. kraschar. Risken ökar också för att medlemmen blir sur för att den
får så stora filer och då inte vill ha fler mejl från er.
Wordfiler med många bilder kan i nyare versioner av WORD enkelt sparas ned som PDF-fil
istället. PDF har fördelen att det både kan minska storleken på filen samtidigt som i princip
alla kan öppna filen i sina datorer.
Har du frågor om denna manual är eller stöter på problem på vägen är du välkommen att
kontakta någon av oss tre på förbundskansliet:
Niklas Olin, niklas.olin@astmaoallergiforbundet.se 08-506 28 207
Susanne Stangenberg, susanne.stangenberg@astmaoallergiforbundet.se 08-506 28 218
Bertil Orrby, bertil.orrby@astmaoallergiforbundet.se 08-506 28 230

