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Guide Membersite  
Medlem 

Bli medlem 
Du blir medlem genom att fylla i ett formulär som du hittar här: 
https://www.brukshundklubben.se/klubbar-medlemskap/bli-medlem/  

Det kommer inom en snar framtid vara möjligt att lösa medlemskap via Membersite. Vi 
uppdaterar manualen kontinuerligt. 

 

Om oss och kontakt 

 

Via fliken ”Om oss” hittar du information om Svenska Brukshundklubben.  

Via fliken ”Kontakt” hittar du kontaktuppgifter till Svenska Brukshundklubbens 
kansli.  

 

Logga in för första gången i Membersite 
1. Klicka på Logga in uppe i högra hörnet. 
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2. Första gången du loggar in, klicka på Glömt lösenord 

 

 

3. Fyll i din mejl och klicka på Skicka. 

 

 

4. Logga in i din mejl och följ instruktionerna i mejlet.  
 

5. När du har loggat in på sidan första gången behöver du scrolla ner 
och acceptera medlemsvillkoren.  
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Logga in (för dig som varit inloggad på Membersite förut) 
1. Klicka på Logga in uppe i högra hörnet. 
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Glömt lösenord 
1. Har du glömt ditt lösenord klicka på Logga in. 
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Se eller ändra dina kontaktuppgifter eller lösenord 
1. Gå till Min profil. Här kan du se dina kontaktuppgifter och ändra 

ditt lösenord. 

 

 

2. Vill du ändra dina kontaktuppgifter, klicka på Redigera. 
OBS! Du kan inte ändra din adress, den uppdateras via SPAR (Statens 
personadressregister). 
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3. Ändra dina uppgifter och klicka på Spara. 

 

 

4. Vill du ändra ditt lösenord klicka på Ändra lösenord.  

 

 

5. Ange det nya lösenordet och klicka på Ok. 
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Se dina medlemskap 
För att se dina pågående och tidigare medlemskap, gå till Medlemskap 
och sedan Mina medlemskap.  
På detta sätt kan du visa upp att du är medlem i en förening hos Svenska 
Brukshundklubben. Medlemskort finns inte i detta medlemssystem. 

 

 


