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Bokföringsprogram

• https://www.youtube.com/user/FortnoxAB

• Används av Folkhälsan, UF, osv

• Ca 10 pensionärsföreningar, erfarenheterna goda

• Svenskt program med finlandssvenskt stöd

• http://www.foreningsresursen.fi/ekonomi/fortnox/

• Inloggning fås via it.spfpension.fi 

https://www.youtube.com/user/FortnoxAB
http://www.foreningsresursen.fi/ekonomi/fortnox/


Förbundspaketet

• Förbundets gratis verktyg för föreningarna

• Webbaserade verktyg av Webbhuset

• Fördelarna är:

– Säkerhetskopieringen sköts av Webbhuset

– Svenska program och svenskt stöd

– Föreningens data inte på någons privata dator

– Lätt att överföra till nya ansvarspersoner

– Utbildning och stöd från förbundet och bl.a. SFV



Webbplats

• http:// FÖRENINGSDEL     .spfpension.fi

• Verktyget DigiStoff

• Guider på http://it3.fi/kunskap/digistoff/

• Kom-igång-guide på http://it.spfpension.fi

• Gratis kurser i bl.a. Helsingfors, förbundets kurser, 

stöd från förbundet, Webbhuset och andra

• Nyligen uppdaterad sidmall som är mobilanpassad

• Ju fler kockar desto bättre soppa! Men kom överens 

om arbetsfördelning.

http://it3.fi/kunskap/digistoff/
http://it.spfpension.fi/


Medlemsregister

• Gemensamt register för föreningen och förbundet

• Utvecklas för SPF av Webbhuset

• Andra förbund kommer efterhand

• Åsa Danielsson turnerar med utbildning i regionerna

http://it.spfpension.fi/Site/Data/828/Files/instruktioner(3)

.pdf

http://it.spfpension.fi/Site/Data/828/Files/instruktioner(3).pdf


Epost

• Föreningen kan ha en epost-adress @spfpension.fi

• Ha bara en officiell epost-lista (medlemsregistret)

• Använd bcc, hemlig kopia

• Bilagor rekommenderas inte för medlemsutskick, 

vanlig text i eposten bättre

• Om bilagor skickas eller publiceras på webben, 

använd pdf

• Kom överens om spelregler för vad som skickas



Molntjänster

• För lagring av föreningens data rekommenderas 

molntjänster av samma anledning som tidigare:

– Säkerhetskopiering

– Inte personbundet och på en privat dator

• För att det ska lyckas: Skriv upp inloggning i 

medlemsregistret? Eller använd epost som andra 

kommer åt.

– Spfpension-adressen kan förbundet/webbhuset återställa 

lösenordet

• Dropbox rekommenderas, men har en 2GB gräns på 

gratisversionen.



Bildgallerier

• Att ha bilderna på molnet gör delning på webben lätt

• Privata datorer och egna molntjänster rekommenderas inte

• Dropbox gratisversion är ofta för liten

• Föreningens webbplats egna gallerier rekommenderas inte

=> Flickr rekommenderas



It-principer

• Skriv upp föreningens it-principer: vem har vilket 

ansvar, hur tryggas åtkomsten vid personbyten, vad 

skrivs på webben av vem och när, vad skickas ut per 

epost, hur publiceras bilder. 

• Styrelsens ansvar oberoende, så involvera styrelsen.


