Vejledning til DGI’s foreningsservice
Som foreningsleder i DGI kan du bruge foreningsservice til bl.a. at opdatere oplysninger om
jeres forening, tilmelde til uddannelser, oprette træningstilbud og hente rapporter. Hvis alle
oplysninger i foreningsservice er opdateret, kan I som forening være sikre på altid at modtage
kursustilskud på uddannelser samt alle relevante informationer fra DGI.
Hvis din forening er helt ny kan det være en fordel at starte fra toppen og tage
menupunkterne et efter et. Der er mulighed for at se instruktionsvideoer ved hvert eneste
menupunkt.
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1. Login

Find foreningsservice ved at åbne http://foreningsservice.dgi.dk
Alle bestyrelsesmedlemmer og kasserer, der er oprettet i DGIs system, kan få adgang til
foreningsservice.
Som ny bruger kan du oprette dig selv og få tildelt et brugernavn og kodeord, og så er du i
gang med at bruge foreningsservice.
Det er også muligt at få tilsendt et nyt kodeord, hvis man har glemt sit, eller undersøge
hvorvidt man allerede har et brugernavn i systemet.

2. Stamoplysninger

Som det første udfyldes foreningens stamoplysninger ved kontaktdata på foreningen. Selve
foreningens navn vil allerede være udfyldt.

Skriv en beskrivelse af jeres forening og husk især at vælge aktivitetstilbud i nederste menu,
da det senere får betydning for oprettelsen af jeres instruktører.
Alle oplysninger vises på jeres forenings egen side på dgi.dk, som I kan finde ved at skrive
www.dgi.dk/ efterfulgt af foreningens nummer.

3. Aktivitetssteder

Alle steder hvor din forening afvikler aktiviteter registreres med navn og adresse. Vælg opret
ny øverst i højre hjørne på første side, så kommer du ind til denne side.

4. Aktivitetstilbud

På samme måde oprettes foreningsaktivitetstilbud i næste punkt på menuen. Hvis alle
foreningens aktivitetstilbud registreres under dette punkt og tilknyttes et aktivitetssted, vil
tilbuddene blandt andet kunne ses på DGIs træningsportal www.traenlokalt.dk. Portalen kan
bruges af alle interesserede til at søge efter træningstilbud både efter type og lokalitet.

5. Bestyrelse/udvalg

Alle foreningens bestyrelsesmedlemmer og udvalgsmedlemmer skal også oprettes i
foreningsservice, og det sker igen ved at trykke ’opret ny’ øverst i højre hjørne.
Under oprettelsen kan man hente personens oplysninger fra DGIs system ved at indtaste
telefonnummeret, såfremt vedkommende allerede er kendt af systemet. Der vælges derefter
en aktivitet og en kategori for alle personerne. De fire ikoner yderst til højre bruges til at
redigere eller slette tilknytningen, se en liste over alle DGI arrangementer personen har
deltaget i samt tilmelde til nye arrangementer via et arrangementsnummer.

Foreningsservice kan bl.a. bruges til at sende en direkte mail ud til markerede personerne på
listen. Her er det dog vigtigt at bemærke at DGI ikke gemmer mails sendt ud via
foreningsservice, og det kan derfor være en god idé at få sendt en kopi til sig selv.

Foreningsservice kan også bruges til at holde oplysningerne på din forenings hjemmeside
opdateret, hvis du eksporterer en visning af de forskellige lister ved hjælp af knappen ’Føj til
hjemmeside’. Det kræver blot, at du selv eller jeres webmaster indsætter et java script, der
dannes automatisk. Bemærk at det kun er de poster, der er markeret, der eksporteres til
hjemmesiden. Du kan derfor lave forskellige eksporter til forskellige side på jeres hjemmeside.

6. Trænere/instruktører

Det er også meget vigtigt, at alle trænere/instruktører i foreningen er oprettet i
foreningsservice, fordi de på den måde automatisk opnår DGIs kursustilskud ved deltagelse på
vores kurser. De oprettes på samme måde som bestyrelses- og udvalgsmedlemmer, men når
der skal tilknyttes en instruktør, kan man kun vælge instruktørtyper ud fra de aktivitetstilbud,
der er valgt under stamdata. Hvis der mangler en instruktørtyper, skal man derfor tilbage til
stamdata-siden for at indsætte nye aktivitetstilbud.
Du har her helt de samme muligheder for mail, eksport til hjemmeside og tilmelding til
arrangementer som ved det foregående menupunkt. Arrangementsoversigten er der, hvor man
kan få et overblik over, hvilke uddannelser den enkelte person allerede har deltaget i. Se
herunder:

Tilmeldingen til et arrangement inde fra foreningsservice sker via et unikt
arrangementsnummer, som optræder i alle vores informationsmaterialer og på web.
Herefter har man som administrator mulighed for selv at tilmelde vedkommende eller sende
dem en tilmeldingsopfordring. Det er vigtigt at deltagere tilmeldes med en gyldig mail, så de
kan modtage de relevante informationer om kurset.

7. Tilmeldte deltagere

Under menupunktet tilmeldte deltagere får du vist en liste over alle de tilmeldinger din
forening har hos DGI, og det kan du blandt andet bruge til at lave en dokumentationsrapport,
der kan bruges til at ansøge din kommune om uddannelsestilskud.
Du kan udvælge en tidsperiode og derefter sætte flueben ved de tilmeldinger, som du vil
inkludere i dokumentationsrapporten. Herefter generes en rapport som indeholder alle de
oplysninger om fx formål, målgruppe og deltagerpris, som en kommune typisk efterspørger i
forbindelse med kursustilskud.
Dette er en funktion, der kan spare meget tid for en foreningsleder, da det ofte er
tidskrævende at indsamle alle informationerne.

8. Tidligere deltagere

Når en person ophører med at være tilknyttet til jeres forening – enten som udvalgsmedlem
eller instruktør vil deres data stadig være gemt og vises under menupunktet tidligere
deltagere. På den måde mister i ikke data på personer, der måske ophører med at være
instruktør i en årrække, men derefter vender tilbage igen.

9. Gaveindsamling

Foreningsservice indeholder også en mulighed for at oprette en gaveindsamling og få hjælp til
at administrere indsamlingen af større beløb over længere tid.
En indsamling oprettes ved at kontakte DGIs regnskabschef Bjarne Nissen, og du kan læse
mere om gaveindsamlinger på https://gaveindsamling.dgi.dk

10. DGI Printshop og Indkøbsportalen
De sidste menupunkter i foreningsservice giver mulighed for at bestille og få hjælp til grafik og
print via DGI Printshop, samt bestille kontorartikler til brug i foreningen via indkøbsportalen.

