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OBS! 

Olika webbläsare (Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome osv.) 
hanterar sättet att röra sig i programmet på olika sätt. 

På grund av detta önskas att användare undviker att använda 
webbläsarens knappar "tillbaka" och "följande". 
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Allmänt 

För kenneldistriktens representanter som har rätt att uppdatera föreningars 
uppgifter syns i menyn till vänster valet Adresser. 
 

 
 
Bakom detta val kan användaren se och överföra till kalkylprogram 
kontaktuppgiftlistor för en enskild förening eller sitt eget kenneldistrikt.  
  
Uppgifterna kan också begränsas enligt önskat förtroendeuppdrag (t.ex. alla 
medlemsföreningars sekreterare).  
 
Från listan kan man också skriva ut uppgifterna på klistermärken, eller plocka 
fram personers e-postadresser. 
 

 

Att ta fram listor 

När man kommer till sidan tar programmet färdigt fram en lista över 
kontaktuppgifterna för föreningarna som hör till användarens kenneldistrikt samt 
för deras förtroendepersoner. Ifall personen har rätt att uppdatera uppgifterna för 
flera kenneldistrikt kan man välja kenneldistriktet från Föreningen som skall 
uppdateras. 
 
Uppgifterna för medlemsföreningens förtroendepersoner syns inte på listan om 
föreningens medlemskap i Kennelklubben inte är i kraft. 
 
En enskild persons uppgifter finns på listan även om personens medlemskap inte är 
i kraft.  
 
OBS! Sökningen börjar omedelbart efter valet, dvs. det finn ingen skild sökknapp. 
Efter valet lönar det sig att vänta i lugn och ro på att sökresultatet visas på 
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skärmen. Listan kan härefter överföras på klistermärken, till kalkylprogram eller 
till en lista över e-postadresser.  
 

 
 
Ifall man vill studera kontaktuppgifterna för endast en föreningen väljer man 
önskad förening från valet Medlemsförening. 
 

 
  
 
Ifall man efter uppgifterna för en enskild förening vill ta fram en lista över alla 
föreningar i kenneldistriktet, väljer man den översta punkten i Medlemsförening, 
dvs. tomt. 
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Föreningar vars medlemsantal för föregående åt saknas 

Ifall man vill ha en lista över endast sådana föreningar som inte har lämnat 
verksamhetsrapporten för föregående år (dvs. som inte har angett medlemsantalet 
- förtroendepersonernas uppgifter kan ju uppdateras när som helst), kryssar man 
för punkten Förra årets verksamhetsberättelse ogjord. Då visas på listan endast 
sådana föreningar vars medlemsantal för föregående år saknas. 
 

 
 

Att ta fram e-postadresslista 

Genom att klicka på knappen E-postadresser flyttas adresserna på listan som syns 
på skärmen till ett textdokument. 

 

 
Adresserna har skilts från varandra med semikolon, som är ett skiljetecken som de 
flesta e-postprogrammen känner till.  
 
Adresserna kan lätt överföras härifrån via klippbordet (kopiera – klistra) till ett 
epostprogram.  
 
Till slut stängs fönstret genom att klicka på Stäng i adressfönstrets hörn upp till 
höger. 
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E-postadresserna plockas till listan på följande sätt: 

 om personen har i uppgifterna endast en personlig e-postadress, hämtas 
den 

 om personen (dessutom) har en föreningsepostadress, hämtas den  

 om personen har endast en e-postadress sparad (vilken som helst), hämtas 
den. 

 
Exempel: 
 

   

    

     
 

Överföring av uppgifter till kalkylprogram 

Observera vid överföring av uppgifter 

Olika webbläsare beter sig på olika sätt när man överför information från webb-
sidor till kalkylprogram. Också webbläsarens datasäkerhetsinställningar påverkar 
huruvida webbläsaren låter importera data från en webbsida. Även versionen av 
den webbläsare som används kan påverka. Vid problemsituationer lönar det sig att 
kontakta en person som känner till datasäkerhets- och webbläsarinställningarna 
för din dator. 
 
Exemper: 
Internet Explorer ber om tillstånd att importera uppgifter från en webbplats på 
följande sätt: 
 
 
 
 
 
 
Genom att klicka på balken uppstår en fråga på vilken man svarar  
Download file (ladda ner fil). 
 
Ifall kalkylprogrammet inte öppnar sig efter detta lönar det sig att trycka 

. 
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Uppgifter som syns på sidan till kalkylprogram 

När den önskade listan syns på sidan får man uppgifterna överförda till 
kalkylprogrammet  
(Excel) genom at trycka på                       . 
 

 
 
 
Härefter frågar webbläsaren (beroende på webbläsare och inställningar) om filen 
ska öppnas eller sparas. 
 
Internet Explorer         Firefox 

   
 

Till kalkylprogrammet överförda uppgifter  

 
Till kalkylprogrammet överförs en aningen mer omfattande lista än vad som syns 
på rutan. 
 
Först kommer föreningens kontaktuppgifter. Föreningen måste alltid vara medlem 
i Finska Kennelklubben och medlemskapet bör vara i kraft. 
 
Samma uppgifter visas under varan flera gånger eftersom de på det sättet är 
lättare att behandla i kalkylprogrammet.  
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Förtroendepersoners kontaktuppgifter kommer efter föreningsuppgifterna. Status 
anger giltigheten av personens medlemskap i Kennelklubben. Kontaktuppgifterna 
består av adresserna i personens grunduppgifter, dvs. hemadresserna. 
 
Om personen har markerat sina adressuppgifter som hemliga, printas dessa inte.  
 

 
 

Att bilda adressklistermärken  

Allmänt 

Av materialet som har plockats fram på skärmen kan man bilda 
adressklistermärken och skriva ut dem på en klistermärkesblankett. 
 
OBS: Adressuppgifterna är personernas hemadresser, dvs. personens privata adress 
som har antecknats i medlemsregistret. 
 
Printbara adresslistor bildas genom att klicka på knappen                           . Då 
flyttas uppgifterna från skärmen till en pdf-fil, som har texten placerad på ett för 
klistermärken lämpligt sätt. 
 

 
 
Utskriften i pdf-format öppnas i ett eget fönster eller en egen flik (beroende på 
webbläsarens och datorns inställningar). Härefter skrivs pdf-filen ut normalt som 
vilket dokument som helst. 
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Klistermärkesblankettens modell  

Klistermärkesblanketten är den mest allmänt använda blanketten i A4-format som 
har tre klistermärken horisontellt och åtta klistermärken vertikalt. Klistermärket 
är 70 mm brett och 37 mm högt. Blanketten har inga skilda marginaler uppe eller 
nere utan klistermärkena börjar genast från blankettens kant.  
 
Ifall det printade klistermärket inte passar på blanketten, är det skäl att 
kontrollera utskriftsinställningarna. De är datorspecifika och påverkas också av 
program- och operativsystemversionerna samt flera andra faktorer. Också printern 
som används kan påverka inställningarna. Oftast räcker det med att blanketten 
som ska printas ut har ställts in som A4-storlek (och inte t.ex. Letter).  
 
Vid problemsituationer lönar det sig att kontakta en person som känner till din 
dator och printerns inställningar. 

Att bilda föreningsklistermärken 

Av uppgifterna som har plockats fram på skärmen kan man bilda klistermärken 
som innehåller föreningars adresser och skriva ut dem på en 
klistermärkesblankett. Klistermärken med föreningsadress skrivs ut genom att 
välja                            . 
 

 
 
Till klistermärkena överförs adressuppgifterna som ingår i föreningens 
grunduppgifter.  
Funktionen hämtar till klistermärket föreningens namn i första och andra fältet 
som finns i föreningens grunduppgifter (i det andra fältet finns ofta 
kontaktpersonens namn) samt postadressen.  
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Tips: Om man önskar skriva ut adressklistermärken exempelvis till 
medlemsföreningars sekreterares hemadresser väljer man                            .  
 
Ifall man vill ha sekreterarklistermärkena med föreningars postadresser väljer man            

.  

Medlemsantal till kalkylprogram 

En egen skild lista över medlemsantalet i föreningen vid utgången av föregående 
verksamhetsår fås från                                   . På den här listan visas alla 
medlemsföreningar i det valda kenneldistriktet. 
 

 
 
Listan fungerar enligt givna förval så om man önskar få medlemsantalet för 
kenneldistriktets alla föreningar, bör Medlemsförening-valet vara tomt.  
Förtroendeuppdrag fältet har ingen betydelse.  
 
Uppgifterna öppnas i kalkylprogram enligt instruktionerna ovan.  
 

 


