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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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Föreningsuppgifter-fliken 

I Omakoira kan man uppdatera föreningens grunduppgifter och förtroendeuppdrag 
samt anteckna årligen föreningens medlemsantal. 
 
Föreningsuppgifter-fliken syns endast för personer som har rätt att uppdatera 
föreningens uppgifter. Kennelklubben förvaltar förtroendeuppdragen som 
berättigar för uppdateringsrättigheterna. 
 
Rättigheterna har getts åt medlemsföreningarnas sekreterare och ordförande. 
Sekreteraren eller ordföranden kan i Omakoiratjänsten ge någon av föreningens 
medlemmar rätten att uppdatera föreningens uppgifter genom att tilldela 
personen förtroendeuppdraget Uppdaterare. 
 
Användaren loggar in med sina egna Omakoira-koder. Den som loggar in bör vara 
medlem i Kennelklubben. 
 

 
  

Val av förening - Kenneldistrikt och grenförbund 

Om personen har rätten att uppdatera kenneldistriktets eller grenförbundets 
uppgifter (t.ex. sekreterare eller ordförande) har personen därmed automatiskt 
rätt att komma åt alla kenneldistriktets eller grenförbundets medlemsföreningars 
uppgifter. Då öppnas en ny rullgardinsmeny under valet Föreningen som 
uppdateras (kenneldistriktets/grenförbundets uppgifter) där man kan välja 
föreningen som hör till kenneldistriktet eller en medlemsförening som har förenats 
med grenförbundet och börja uppdatera dess uppgifter. Vissa av föreningarna som 
syns i menyn kan vara mörkare. Detta innebär att föreningens medlemskap inte är 
i kraft. 
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Val av förening - medlemsföreningar 

En person kan ha uppdateringsrätt till en eller flera föreningar. I så fall väljer man 
föreningens uppgifter från rullgardinsmenyn. 
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Uppdatering av uppgifter 

Grunduppgifter 

I grunduppgifterna uppdateras den adress dit man vill att all post skickas. 
 
Kontaktpersonens namn anges i det första fältet nedanför föreningens namn. 
 
Innehållet i de övriga datafälten (före adressuppgifterna) har ingen betydelse med 
tanke på postningen. 
 
Om antalet medlemmar i föreningen för föregående verksamhetsår inte än har 
anmälts kommer det en meddelande om detta på skärmen.  
 
Om föreningen betalar medlemsavgift eller har en tidningsprenumeration skickas 
det ett meddelande om nya betalningar till föreningens e-post, om punkten Jag 
vill ha ett e-postmeddelande om nya betalningar har kryssats i. 
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Medlemskap 

Uppgifterna som gäller medlemskap väljs med knapparna i kanten. Med funktionen 
kan man bl.a. ändra tidningsprenumerationens typ. Tidningsprenumerationen kan 
inte ändras flera gånger i streck. 
 

 
 
 
 

  



 INSTRUKTION - Omakoira 

 19.9.2016 7(13) 

 

 

Suomen Kennelliitto ry.       Vaihde (09) 887 300 
Kamreerintie 8         Fax (09) 8873 0331 
02770 Espoo         www.kennelliitto.fi 

FINSKA KENNELKLUBBEN – THE FINNISH KENNEL CLUB 

Förtroendeuppdrag 

På den här sidan kan man se och uppdatera uppgifterna gällande föreningens 
förtroendepersoner. Genom att klicka på den önskade raden öppnas i lådan till 
höger närmare uppgifter om förtroendeuppdraget. 
 

  
 

Att ändra kontaktuppgifter 

Ifall man vill ange en persons telefonnummer eller e-postadress kan man 
mata in dem i förtroendeuppdragets uppdateringsruta. Tryck till slut på 
                       -knappen.  
 
Föreningens e-postadress är den adress till vilket e-postmeddelanden rörande 
personens förtroendeuppdrag i första hand skickas till. Ifall e-postadressen för 
föreningsverksamhet inte har angetts används den övre e-postadressen.  
 
OBS! Ifall e-post- eller telefonnummeruppgifterna redan finns kan man inte ändra 
på dem, utan uppgifterna sparas i de andra fälten. Uppgifterna sparas till den 
förtroendevaldas personliga medlemsuppgifter, varigenom det inte lönar sig att 
ändra uppgifterna utan att personen i fråga vet om det.  

 
Om du misstänker fel i personens adressuppgifter kan du kryssa för punkten Kolla 
adressuppgifterna i Itellas service. Då skickar systemet personens uppgifter till 
Itellas (Posti) adresstjänst för kontrollering. Ifall adressförändringarna är 
uppdaterade och personen kan identifieras i Itella (Posti), skickar Itella (Posti) de 
aktuella adressuppgifterna till systemet.  
Detta sker dock inte genast. Det kan ta flera dagar för återkopplingen att komma, 
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beroende på hur ofta uppgifterna uppdateras. 

Att avsluta förtroendeuppdrag 

Ett förtroendeuppdrag markeras som avslutat genom att trycka på      
                                      -knappen. 
 
 

 
 
 
Programmet frågar då efter avslutningsdagen som kan väljas i menyn. 
 

 
 

Ifall den aktuella dagen anges som avslutningsdag syns informationen i 
örtroendeuppdragen till dygnets slut. Du kan "förnya" förtroendeuppdragen som 
syns på rutan genom att trycka på nytt på Tillägg förtroendeuppdrag knappen. 
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OBS! Förtroendeuppdragets uppgifter sparas i Kennelklubbens databas även om 
uppdraget antecknas som avslutat. 
 

Att lägga till nytt förtroendeuppdrag 

Ett nytt förtroendeuppdrag läggs till genom att trycka på                           
knappen. 
 

 
 
Då matar man in den nya personens uppgifter i lådan till höger. 
Förtroendeuppdraget väljs från det översta fältets rullgardinsmeny. 
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Lägg till den nya personens uppgifter. Fälten som är markerade med en asterisk är 
obligatoriska. 
 
Ifall personens givna medlemsnummer-, namn- och adressuppgifter stämmer 
överens med en person i Kennelklubbens medlemsregister visas personens telefon- 
och e-postadressuppgifter. 
 
Det rekommenderas att medlemsnumret anges i samband med namn- och 
adressuppgifterna ifall man har numret. 
 

 
  
Ifall uppgifterna inte entydigt stämmer överens med någon person i 
Kennelklubbens register, kontrolleras uppgifterna från Kennelklubben. Uppgifterna 
sparas dock i systemet. 

  



 INSTRUKTION - Omakoira 

 19.9.2016 11(13) 

 

 

Suomen Kennelliitto ry.       Vaihde (09) 887 300 
Kamreerintie 8         Fax (09) 8873 0331 
02770 Espoo         www.kennelliitto.fi 

FINSKA KENNELKLUBBEN – THE FINNISH KENNEL CLUB 

Rasspecifikt förtroendeuppdrag 

Ifall förtroendeuppdraget är rasspecifikt (t.ex. avelskonsult eller valpförmedlare) 
blir knappen Raser synlig i förtroendeuppdragets uppgifter. 

 
 
Genom att trycka på länken Raser kommer man till skärmen där man kan välja 
ras. Här uppdateras raserna som har att göra med personens förtroendeuppdrag. 
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Man kan begränsa raserna genom att välja rasgruppen från den nedre listan. Då 
visas endast raserna i rasgruppen i fråga i det övre fönstret. Från listan väljs 
rasen/raserna och de överförs som valda (fönstret till höger) genom att trycka på 

. Raser tas bort från de valda rasernas lista genom att välja rasen och trycka 

på . 
 
OBS! Du kan också välja flera raser genom att trycka på ctrl-knappen eller Shift-
knappen samtidigt med valet. 
 
Tryck till slut på            . 
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Medlemsantal 

På Antalet medlemmar-sidan anger man föreningens antal medlemmar med 
rösträtt i slutet av året. 
 
Medlemsantalet kan ges endast en gång och det kan därefter ändras endast av 
Kennelklubben, så det lönar sig att vara noggrann då man anger antalet. 
 

 

 


