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FÖRBUNDETS MEDLEMSREGISTER – KOM I GÅNG-GUIDE 
 
Förbundet använder Medlemsregistret i DESKY som ett centraliserat register för alla medlemmar. 
Medlemsregistret har utvecklats av Webbhuset Ab i samarbete med bl.a. FSSMF. Det är modernt, 
enkelt och grundläggande. Medlemsregistret ingår som ett program i Desky, som är Webbhusets 
växande tjänsteplattform för förbund och föreningar. 
Frågor kan riktas till kansli@fssmf.fi  
Det finns bra användarinstruktioner för standardfunktionerna i Desky, här presenterar vi bara 
grunderna och förbundets egna specifika lösningar. 

Användarnamn - DIN PERSONLIGA EPOST. 

Lösenord - REGISTRERAR DU SJÄLV. 
 
Meddela oss på kansliet vem som är personuppgiftsansvarig (=registeransvarig) i din ensemble. Då 
lägger vi till personens e-postadress som registeranvändare för din ensemble. En inbjudan skickas 
automatiskt till den personens mail.  När hen klickar på länken i mailet så visas en registreringssida.  
Man ska då registrera sitt lösenord (minst 16 tecken) för första gången. Användarnamn är personliga 
och måste vara personens e-postadress.  
(Alltså inte t.ex. sekreterare@korensnamn.fi) 

LOGGA IN 
Gå till webbadressen desky.fi  
 
Om du eventuellt glömt ditt lösenord, klicka på länken på inloggningssidan. Då skickas ett 
automatiskt återställningsmail till din email-adress, som också är ditt registrerade användarnamn. 
Ange då nytt lösenord (16 tecken eller mer), tips använd en enkel fras som lösenord. 
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MEDLEMSREGISTRET 
MEDLEMMAR -> Visar listor över medlemmarna: vyer. Färdiga vyer finns t.ex. ”Kontakt” och 
”Funktionärer” och dessutom eventuella egna vyer, dvs med kolumner som man själv har lagt till 
eller tagit bort och sparat som en ny vy. 
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HANTERA VYER  

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    >> Egenskaper -> Visar både förbundets och ensemblens egna egenskaper, ordnade i grupper 
Användare -> Visar ensemblens egna registeruppdaterare (Personuppgiftsansvarig och ev. biträden) 
 
  

Här kan du stänga den högra menyn 
för att få mera utrymme på skärmen 
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MODIFIERA VYER OCH MEDLEMSDATA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sortering enligt 
kolumnen 

Kolumnerna kan 
flyttas 

Sök / filtrera i kolumnen 

Välj vy  

Lägg till en ny medlem 

Ladda ner listor till din dator 
Lägg till en ny kolumn i vyn 
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Välj vyn”2 Funktionärer (kryss i ruta)”: 

 
 
Kryssen i funktionärsvyn kan ändras direkt i listan (ingen Spara-knapp).  
 

 
EGENSKAPER 
Egenskaperna relaterar direkt till varje medlem. 
Det finns en uppsättning gemensamma egenskaper: dirigent, ordförande, Resonans m.fl. 
Varje ensemble kan dessutom skapa och upprätthålla egna egenskaper.  

EGNA EGENSKAPER 
Först skapar man sin ensemble-unika egenskaps grupp  (t.ex ”Stämmor”) som sedan syns i Egenskap-
menyn. Sedan kan man lägga till egenskaper i gruppen (t.ex Alt, Bas, Sopran). Dessa egenskaper syns 
bara inom ensemblens egna register. 
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Om man vill visa ensemblens egna unika egenskaper (t.ex. ”Alt”, ”Festkommitté”) kan man med ”Ny 
kolumn” lägga till ny kolumn för varje önskad egenskap.  
Sedan väljer man ”Spara vy” och sparar den nya vyn med nytt namn.  

 

PERSONKORT 
 
Data fylls i på personkortet som öppnas man klickar på en medlem.   
På kortet finns den enskilda medlemmens alla uppgifter.  
 
När man ändrar på kortet måste man spara data med Spara-knappen! 
 
Alla ensemblemedlemmar är ”Person” och ”Medlem”.  
Optionerna ”Organisation” och ”Kontakt” används inte av en ensemble i dagens läge.  



Finlands svenska  sida: 7 
sång- och musikförbund  23.02.2022 

 

 
Georgsgatan 18, 00120 Helsingfors  Tel 050 372 8611                                     
www.fssmf.fi  kansli@fssmf.fi 

 
 
 
Adressfält- finns det tre stycken: Huvudadress, samt  Fakturerings- och Leverans.  
Obs: vi använder enbart Huvudadress. 
 
Obligatoriska fält:  
Förnamn, Efternamn, E-postadress, Adressrad 1, Postnummer, Postkontor (komplett postadress 
alltså), Land.  
 
samt där tillämpligt:  
 
i styrelsen, Dirigent, Dirigent vice, Ordförande, Kassör, Sekreterare, Registeransvarig, Kontaktperson. 

Viktiga fält: Födelseår, kön, medlemskap fr.o.m., mobiltelefon.  

 
Vid behov kan man även fylla i de övriga fälten. 

 
 
 
  

Om personen hör till 
flera ensembler och 

förbundsavgiften betalas 
via en annan 

Resonans skall skickas  

Ensemblens egen 
uppföljning av 

medlemsavgifter 

Medlem på paus  

Exempel på ensemblens 
egna egenskaper 
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ANMÄLAN TILL FESTIVAL22 
 
Deltagaranmälan till sång- och musikfesten 2022 görs av ensemblens registeransvariga i 
medlemsregistret Desky. På det här sättet behöver ni inte fylla i person- och kontaktuppgifter.  
 
Granska att allas email och mobiltelefon är rätt i medlemsregistret eftersom dessa kommer att 
behövas. 
 
Anmälningsuppgifterna är egenskaper på personkorten och i huvudsak skall dom kryssas för, tre av 
fälten kräver text (instrument, hjälpmedel och avecens namn). 
 
Ett snabbt sätt att kryssa för och få en överblick är att använda vyerna: 

*FESTIVAL22 – anmälan grundinfo 
*FESTIVAL22 – kvällsfest 
*FESTIVAL22 – stämmor/instrument 

 
De flesta fälten är självklara, men några förklaringar kan vara på sin plats: 

 5 Körens/orkesterns dirigent  
– kryss i rutan för den som fungerar som dirigent för ensemble under Festival21 

 6 Villig funktionär  
– kryss i rutan om personen kan ta funktionärsuppdrag under själva festen i den mån det 
inte hindrar eget deltagande 

 7 Funktionshinder samt 7b Funktionshinder, specificera behov 
– information som vi behöver ta i beaktande, t.ex. rullstolsplats. 

 Jag har avec samt Avecens namn 
 – utomstående avec. Vi kommer i senare att fråga om avecens dietbehov. 

 

 
 
Det finns också en excel-lista som ni kan använda för egen del för att samla in uppgifterna av 
körmedlemmarna, antingen t.ex. som ett google-dokument eller utskrivet på papper som man fyller i 
med penna. 
 
 


