Hej alla föräldrar och simmare!

Den 15:e mars byter ÅSS IT-system för bl a medlemsregister, närvarorapportering, utskick samt att
vi får en ny fräsch hemsida hos Sportadmin. Du kommer fortsatt att nå vår nya hemsida via den
gamla adressen - http://www.akersbergasim.nu

Det du som förälder/simmare behöver göra är:
1. Gå till sidan: http://www.akersbergasim.nu
2. Välj "LOGGA IN" längst upp i högra hörnet.
3. Välj "Medlem/Målsman".
4. Ange den aktuella e-postadress som du har. En engångskod skickas då till din e-postadress. Om
"fel" e-postadress uppges får du ett felmeddelande i stil med "namn@emailadress.com” är inte
registrerad på någon aktiv medlem". Med "fel e-postadress" menas att den inte finns registrerad i
vårt nya system. Skicka då din mailadress till din tränare så lägger tränaren då in den korrekta
adressen.
5. Logga in med engångskoden.
6. Välj “Byt lösenord”.
7. Kontrollera dina egna och barns kontaktuppgifter.
Då vi importerat all data från vårt tidigare system kan en del felaktigheter finnas. Exempel på
felaktighet kan vara att förälders e-postadress/mobilnummer är upplagd på barn/simmare och att
förälder inte har ett eget konto. Hör av dig till din tränare/ledare om du ser någon felaktighet som du
inte själv kan lösa.
Önskvärt är att du meddelar tränare/ledare när du kontrollerat och uppdaterat uppgifterna så att
tränare/ledare kan lita på registret och vet att utskick når fram till rätt mottagare.
Vad betyder detta för mig som förälder/simmare?
För att lättare kunna nå SportAdmin kan du med fördel ladda ner appen “SportAdmin
MedlemsApp”.
Policy från föreningen är att all information ska i första hand gå till målsman om barnet är
under 15 år. Om simmare har egen e-postadress och/eller mobiltelefonnummer är det
önskvärt att det läggs in i medlemsregistret. När AB-gruppens medlemsregister är bekräftat
tänker vi skapa en gemensam SMS-grupp för AB-simmare och en för AB-föräldrar/tränare.
Detta för att simmare lättare ska kunna meddela frånvaro eller om vi tränare/ledare behöver
nå ut med viktig information eller förtydligande/frågor kring tidigare utskick, t ex inför en
tävling/läger.
Vi rekommenderar starkt att du som förälder/simmare prenumererar på gruppens kalender
för att lättare ha koll på ev förändringar/uppdateringar gällande träningstider och kommande
termins tävlingar.

Bilder som läggs upp under gruppens egen hemsida visas endast för inloggade medlemmar.
Om du inte vill att bild på ditt barn/simmare ska synas behöver du meddela detta till en
tränare/ledare.
På hemsidan kan du bl a se PM/information om kommande tävlingar samt klubbrekord
samt att du har möjlighet att prenumera på AB-gruppens kalender (vilket starkt
rekommenderas).
Till framtida tävlingar är det tänkt att tränare/ledare kommer skicka ut kallelser och då är
det viktigt att du som förälder/simmare är aktiv och svarar på dessa (i tid).

UTÖVER allt detta kommer styrelsen se över möjlighet att upprätta en öppen ÅSS-sida på
Facebook, något som idag saknas (vi har endast en eller flera olika slutna Facebook-grupper). I
stora drag är styrelsens inriktningen just nu att det blir en mer statisk FB-informationssida medan
hemsidan ska vara mer levande då vi vill undvika att alla behöver uppdatera/följa i två olika system.
Mer information om detta kommer senare från styrelsen i ÅSS.

Tips och uppmaning!
För din egen säkerhet tänk på val av lösenord för din inloggning, välj inte samma lösenord som du
har för mail och Facebook. Lösenordet kan bestå av upp till 20 tecken men har av några konstaterats
att vissa specialtecken i lösenordet tyvärr ger problem vid nästkommande inloggning efter
lösenordsbytet. Om det händer dig - kontakta en huvudadministratör (t ex Alexander Berardi eller
Stefan Barkarö) så kan vi hjälpa dig att nollställa lösenordet.

