
Information Max för Maxanvändare 

 

Registrera nya medlemmar 

Nya medlemmar fyller i medlemsformulär på hemsidan och betalar in 

avgiften. Först när personen har betalat in kan den registreras som 

medlem. Registrering görs via förbundskansliet och därefter skickas ett 

mail till föreningen om nu medlem. Den nya medlemmen får ett 

välkomstbrev med information om Civilförsvarsförbundet och lite 

material. Tänk på att man endast är medlem om man betalat in 

medlemsavgiften. Om den inte är betald skall föreningen plocka bort medlemmen efter att 

påminnelseavierna gått ut. Personer får ej registreras i Max innan de har betalat avgift. 

Under färdigheter och material kan det läggas till om det är något som stämmer in på 

medlemmen. Tänk bara på att ni måste säkerställa färdigheterna genom exempelvis körkort, 

certifikat eller andra bevis. Material är saker som medlemmen har tillgång till och kan ta 

bistå med vid eventuell krissituation. 

 

Lägga till familjemedlemsskap 

Klicka på ”Visa” vid ”Sök 

Hushållsmedlem”, du får då upp en 

meny för att söka, skriv in förnamn 

eller efternamn. Datorn kommer då att ge dig förslag på personer, som du kan välja bland. 

Klicka på den gula texten Lägg till vid personen du vill koppla ihop som hushållsmedlem och 

klicka på spara.  

Du kan para ihop flera personer i samma hushåll. 

Kom ihåg att tryck på ”spara” högst upp till höger när ni är klara, annars försvinner all 

information! 



 

Medlemsbetalning 

För att komma till visad bild 

enligt ovan trycker ni på 

”visa” bredvid ”lägg till 

medlemsavgift”.  

Under ” lägg till 

medlemsavgift” registrerar 

ni den summa som är 

inbetald och det datum 

detta betalades in. Kom 

ihåg att trycka på ”lägg till”, 

först då hamnar 

inbetalningen under 

”medlemsavgift”. Därefter 

trycker ni ”spara” uppe i 

det högra hörnet för att 

informationen skall sparas i 

registret. Den nya avgiften 

hamnar alltid längst ner tills 

ni sparat. 

Familjemedlemskap- alla aktuella familjemedlemmar måste ligga under ”hushåll”. 

Medlemsavgiften registrerar ni på den person som står som betalande för hushållet. Ni 

registrerar på samma sätt som andra medlemsinbetalningar (se info ovan). På övriga 

personer i hushållet registrerar ni summan 0:- på samma datum som inbetalningen gjordes. 

Kom i håg att spara efter komplettering. 0:- måste registreras på de övriga personerna i 

hushållet, annars kommer de stå som icke betalande medlemmar och avi går ut. Om ni har 

familjer kopplade måste det finnas en avgift på familj på föreningens sida. Om ni väljer att 

inte ha familjeavgift måste familjekopplingar tas bort annars blir det fel vid 

medlemsavisering. 

Inbetald ny medlemsavgift 1 okt-31 dec – inbetalningar för nya medlemmar under denna 

period gäller även för medlemskap under nästkommande år. OBS gäller endast för nya 

medlemmar. Betalning registreras in som vanligt. Därefter läggs summan 0:- på ett tidigt 

datum i januari året efter (ex 2:a januari). Detta för att de inte skall komma upp som icke 

betalande medlemmar då inbetalningen gäller även för året därpå (datumet i januari har 

ingen betydelse, men det är bra att ta det i början av månaden så de inte kommer upp på 

utskick för medlemsavgift). Exempel: Anna betalar in medlemsavgift den 16:e november 



2020. Inbetalningen registreras på aktuellt datum (16/11) och därefter görs även en inbetald 

medlemsavgift på 0:- den 2:a januari 2021.  

Komplettera information 

Viktigt att det i medlemsregistret förutom namn, korrekt adress och betalning kommer in 

fullständigt personnummer för att underlätta hanteringen. Med personnummer kan man 

säkerställa att det är rätt person som eventuell ändring görs på och uppdaterade adresser 

kan komma in. När telefonnummer läggs in är det viktigt att det läggs in med bindestreck 

enligt följande exempel på mobiltelefon 000-0000000 eller efter riktnumret i vanligt 

telefonnummer. Detta gör att numret blir korrekt om du tar ut en lista. 

 

Ta bort en medlem ur medlemsregistret 

Ni tar bort en medlem genom att gå in på den aktuella 

personen i medlemsregistret och tar bort bocken i rutan 

”aktiv” och trycker sedan på ”spara”. Då tas de bort i 

medlemsregistret men finns fortfarande kvar i 

personregistret. Just nu går det inte att helt ta bort 

personer, exempelvis avlidna. Därför kan det vara bra att 

på just dessa personer göra en notering vid rutan för anteckning om att de är avlidna. Detta 

så de kan tas bort helt när denna funktion fungerar i ett nytt system.  Skriv gärna att de vill 

avsluta medlemskap och varför i rutan för anteckningar. 

 

Ta fram info om betalande medlemmar/icke betalande medlemmar 

För att se vilka medlemmar som har betalat respektive 

icke betalat går ni in på fliken ”statistik” och därefter 

”betalningsläge”. Här kan ni nu välja er förening och 

välja bland att se alla, endast betalande medlemmar 

och endast icke betalande medlemmar. Skriv det år 

som är aktuellt att se inbetalning för, exempelvis 2020 

för att se vilka medlemmar som är aktuella för vald 

kategori under detta år (fram till det aktuella datumet). Tryck på den blå pilen efter 

datumrutan för att få fram listan på vald kategori. Väljer ni visa endast ickebetalande och 

aktuellt år ser ni de som inte betalat sin medlemsavgift och skall tas bort ur 

medlemsregistret. Detta görs efter att påminnelse gått ut.  

 

Med följande ikoner, som du finner högt upp på höger sida, kan du skriva ut eller spara ditt 

arbete till en fil för att exempelvis skriva ut etiketter. Klicka på ikonen ”Skriv ut” eller ”Spara 



till fil”. Om du valt alternativet spara till fil kommer filen att sparas på din dator. Du kan nu 

skapa etiketter genom att öppna Word och välja ”Koppla dokument” eller öppna filen i Excel 

och skapa en medlemslista. Kom ihåg att inga listor eller personuppgifter får sparas på annat 

sätt än i medlemsregistret, endast under den tid arbetet man håller på med kräver det. 

 

 

 

Problem som kan uppstå 

Information om fel datum kan komma upp när du skall spara något du lagt in, speciellt på 

medlemmar som registrerats längre tillbaka i tiden. Oftast beror felet på att; antingen så är 

personnumret felinskrivet eller så saknas ett from datum på något av uppdragen som är 

registrerade på höger sida. Ett fr.om datum måste alltid finnas på dessa, så lägger man till 

detta så går det sedan att spara igen.  

  När en person finns flera gånger i medlemssystemet kan vissa problem med registrering 

förekomma, därför är det viktigt att vi försöker att endast registrera personen gång. Kolla 

därför så personen inte varit medlem tidigare eller är det i en annan förening. Om personen 

vill byta förening måste den tidigare föreningen eller kansliet flytta över den till den nya 

föreningen. I ett nytt system skall det fungera bättre med att endast kunna registreras en 

gång per personnummer men samtidigt kunna vara med i flera föreningar. 

 

Skriva ut etiketter från Max 

Word 2010+ Max 

Spara fil från max på din dator 

Öppna Word (nytt dokument) 

Gå på utskick- starta koppling av dokument- ”steg för steg guiden…” 

Ett guidefönster dyker upp på höger sida 

Välj ”etiketter” i guidefönstret till höger – nästa 

Använd aktuellt dokument – trycka nästa 

Tryck ”bläddra” för att leta fram Max dokumentet som du sparat på datorn 

”markera tabell” dyker upp. Tryck ok när du ser att det är rätt dokument, ok igen om det ser 

rätt ut –  ”nästa post” dyker upp på den plats där etiketterna kommer hamna – Gå på 

”infoga kopplingsinstruktion” i verktygsfältet – välj här det du vill ha med i etiketten 

EX förnamn (infoga) mellanslag efternamn (infoga) 

Tryck enter för att lägga till på nästa rad. (ex adress-infoga) 

Enter- postnummer mellanslag postort 

När du lagt in allt som skall vara med i etiketten trycker du på nästa 

Tryck på ”uppdatera alla etiketter” för att få alla etiketter att se likadana ut – nästa 

Förhandsgranska- nästa ”koppla dokument”- redigera alla dokument- tryck ok 

Nu får du upp dokument med alla etiketter – du kan nu skriva ut eller spara dina etiketter 



 

Föreningens sida i max 

På föreningens sida kan ni gå in och uppdatera exempelvis kontaktuppgifter till föreningen, 

ny medlemsavgift och bankuppgifter.  

Tänk på att de kontaktuppgifter som ligger på föreningens sida kan lämnas ut till personer 

som vill komma i kontakt med er. Rekommendera er därför att skaffa en civil2 adress så ni 

inte behöver ha en privat mailadress där. Detta gör ni via underlag ”beslut efter årsmöte” 

eller till administration@civil.se 

Medlemsavisering ut till medlemmar sker utifrån de uppgifter som är registrerade i Max, så 

inför nytt utskick av medlemsavgifter bör ni gå in på föreningens sida och se så att 

uppgifterna är aktuella. Anmälan om ny medlemsavgift finns på hemsidan 

(föreningsverksamhet) och skickas in senast 15:e december varje år för att gälla 

nästkommande år. 

Medlemsavisering sker vanligtvis i mitten/slutet av januari och påminnelse i mars. 

 


