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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 

Verksamhetsanmälan kan ges elektroniskt i Kennelklubbens Omakoira-tjänst. 
 
Du får möjlighet att använda Omakoira genom att registrera dig in i tjänsten med 
dina personliga bankkoder. Registreringen kan göras via knappen för Omakoira-
tjänsten på Finska Kennelklubbens webbplats. 

  
 
Verksamhetsrapporten kan ges av en sådan Omakoira-användare som har 
behörighet att uppdatera föreningens uppgifter. Sådana personer är t.ex. 
föreningars sekreterare och ordföranden. Som ett tecken på behörigheten syns 
fliken Föreningsuppgifter (Yhdistystiedot) för användaren. 
 

 
En person kan ha uppdateringsrätt till en eller flera föreningar. I så fall väljer man 
föreningens uppgifter från menyn. 
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Åtgärder vid givandet av elektronisk verksamhetsrapport 

Verksamhetsrapporten ges i tre skeden: 
1.  Avslutande av personers förtroendeuppdrag 
2.  Öppnande av nya förtroendeuppdrag 
3.  Inmatning av medlemsantal 

 
Skedenas ordning spelar ingen roll. 
På samma kan man uppdatera eventuella ändrade kontaktuppgifter. 
 
Inga åtgärder krävs för de förtroendeuppdrag som inte har ändrats. 

Uppdatering av förtroendeuppdrag 

Förtroendeuppragen fås fram med hjälp av Förtroendeuppdrag sidan. Genom att 
klicka på den önskade förtroendeuppdragsraden öppnas i lådan till höger närmare 
uppgifter om förtroendeuppdraget. 
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Avslutande av personers förtroendeuppdrag 

På Förtroendeuppdrag sidan väljs den person vars förtroendeuppdrag ska 
antecknas som avslutad. Ett förtroendeuppdrag markeras som avslutat genom att 
trycka på Avslut förtroendeuppdraget. 
 

 
 
Programmet frågar då efter slutdatumet av förtroendeuppdraget i fråga. Datumet 
kan sparas direkt genom att skriva in det eller genom att välja det med 
kalenderknapparna       . 
 

           
 
Ifall den aktuella dagen anges som avslutningsdag gäller personens 
förtroendeuppdrag ännu till dygnets slut. Förtroendeuppdragen som syns på 
skärmen kan "förnyas" genom att trycka på nytt på Förtroendeuppdrag. 
 
OBS! Förtroendeuppdragets uppgifter förblir i Kennelklubbens databas även om 
uppdraget antecknas som avslutat. 
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Att lägga till nya förtroendepersoner 

En ny förtroendeperson läggs till från Tillägg förtroendeuppdrag. 
 

 
 
 
Då öppnas i lådan till höger ett utrymme för sparandet av den nya personens 
uppgifter. 
 
Förtroendeuppdraget väljs från listan uppe i lådan till höger. 
 

 
 
Ifall personens givna medlemsnummer-, namn- och adressuppgifter stämmer 
överens med en person i Kennelklubbens medlemsregister visas personens telefon- 
och e-postadressuppgifter. 
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Det rekommenderas att medlemsnumret anges i samband med namn- och 
adressuppgifterna ifall man har förtroendepersonens medlemsnummer. 
 

  
 
Ifall uppgifterna inte entydigt stämmer överens med någon person i 
Kennelklubbens register, kontrolleras uppgifterna från Kennelklubben. 
 
 Uppgifterna sparas dock i systemet. 
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Att uppdatera förtroendeuppdragets uppgifter enligt ras 

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

 
 
 
Från knappen öppnas en ruta för val av ras, där man uppehåller raserna som är 
kopplade med personens förtroendeuppdrag. 
 
Man kan begränsa raserna genom att välja rasgruppen nerifrån. Då visas endast 
raserna i rasgruppen i fråga i det övre fönstret. Från listan väljs raserna (obs: Du 
kan också välja flera alternativ genom att trycka på ctrl eller Shift i samband med 
valet) och de flyttas till valen (fönstret till höger) genom att trycka på          .  
Valda raser kan tas bort från listan på motsvarande sätt genom att trycka på        . 
 

 
 
Tryck till slut på              . 
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Att uppdatera förtroendepersonens kontaktuppgifter 

Personens telefonnummer eller e-postadress kan sparas i förtroendeuppdragets 
uppdateringsruta. Efter att ha sparat uppgifterna trycker man på                     .  
 
Det bör dock observeras att ifall e-post- eller telefonnummeruppgifterna redan 
finns från förut kan man inte ändra på dem utan uppgifterna sparas i de 
"sekundära fälten". 
 
Om du misstänker fel i personens adressuppgifter kan du kryssa för punkten Kolla 
adressuppgifterna i Itellas (Posti) service. Då skickar systemet personens 
uppgifter till Posti adresstjänst för kontrollering.  
Ifall adressförändringarna är uppdaterade och personen kan identifieras i Posti, 
skickar Posti de aktuella adressuppgifterna till systemet. Detta sker dock inte 
genast. Det kan ta flera dagar för återkopplingen att komma, beroende på hur 
ofta uppgifterna uppdateras. 
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Att anmäla medlemsantal 

Antalet röstberättigade medlemmar vid slutet av året sparas på 
Antalet medlemmar sidan. 
 

 
 
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. 


