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Inledning

Välkommen till FöreningsAdministratören 2013 (FA). För att installera programmet på
er dator följ installationsanvisningarna som medföljer programmet. Innan du börjar
använda programmet rekommenderas att du läser igenom denna manual.
Vad kan FöreningsAdministratören göra?
Oavsett om du administrerar en stor eller en liten förening så behöver du smidiga,
enkla system och rutiner för att minimera det dagliga arbetet med föreningens ekonomi
och förvaltning. FöreningsAdministratören erbjuder ett integrerat program innehållande
ett medlemsregister och bokföring.
Medlemsregistret

Medlemsregistret håller reda på alla medlemmar i föreningen. Du kan skriva ut
medlemsmatriklar, plus- och bankgiro inbetalningskort för olika avgifter,
adressetiketter och mycket mer. Programmet håller även reda på olika
medlemskategorier bland medlemmarna.
Bokföringen

Bokföringen är anpassad till ideella föreningar vilket innebär att programmet inte
innehåller funktioner för moms, projektredovisning, automatfördelningar och annat
som används av företag. Du kan skriva ut alla de rapporter som behövs såsom
kontoplan, balans- och resultaträkningar m.m. Den löpande bokföringen är enkel att
sköta och du behöver inga förkunskaper i vare sig databokföring eller datorvana.
Fakturering

Faktureringen gör det enkelt för dig att hålla reda på fakturor till t ex sponsorer. I
faktureringen har du även möjlighet att använda andelsfakturering för
vägsamfälligheter eller båtplatser m m där kostnaden skall fördelas efter andelstal.
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Nyheter i FA 2016

Välkommen till den nya versionen av 2016. Förutom vanliga programrättningar har vi
lagt till följande nya funktioner:


Förbättrad påminnelsefunktion för fakturor där du nu kan selektera på
journalnr. Läs mer under avsnittet Påminnelser/Kravfaktura.



Inbyggt stöd för support via Teamviewer för att förenkla uppkopplingen så
följer nu teamviewer med vid installation.Läs mer under avsnittet support.





Urval på fler grupper vid e-postutskick ger nu möjlighet att välja från flera
grupper samtidigt.
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Ny resultatrapport som även visar föregående period.
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Hur läser jag manualen?
Manualhänvisningar.

I denna manual beskrivs och hänvisas till olika funktioner. För att du skall hitta
funktionerna som beskrivs i programmet, skrivs funktionerna så här:
När funktionen finns som knapp

GÅ TILL (knappnamnet i fet stil)

När funktionen finns under en meny

Arkiv Återgå (Menynamnet och Funktionen
såsom den ser ut i programmet)

När knappar på tangentbordet
skall användas

<CTRL> + <S> (tangentens namn inom < >
tecken, plustecknet innebär att <CTRL> knappen
skall hållas intryckt när <S> skall tryckas.)

När det står att Ni skall klicka, menas ett (1) klick med standardmusknappen. Om Ni skall
klicka på något med ett dubbelklick kommer det att stå i klartext.
När det hänvisas till något formulär så skrivs det ut i klartext.

Manualinnehåll

Manualen är uppbyggd i olika avsnitt. Första avsnittet beskriver hur du kommer igång,
lägger upp en ny förening m.m. Efter detta beskrivs medlemsregistret följt av
bokföringsdelen och sist kommer avsnittet om säkerhetskopiering. Varje funktion eller
del i respektive avsnitt beskrivs i löptext, och i vissa fall även med bilder.
Övningsföreningen som finns i FöreningsAdministratören beskrivs i en bilaga som
finns sist i manualen. Dessutom finns det i början av varje funktion en snabbeskrivning
som hjälper er att snabbt komma på hur funktionen fungerar. För att enkelt kunna följa
med i manualen så måste du känna igen vissa namn som det hänvisas till.

Menyrad

Funktionsknappar
Alternativlista

Textfält
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Menyraden visar ett antal olika namn (menyer). Under varje namn finns de
funktioner/kommandon som kan användas. du väljer ett menyalternativ genom att
klicka en gång på namnet eller genom att trycka ner <ALT> tangenten samtidigt som
du trycker på den bokstav som är understruken i menynamnet (t.ex. A i Arkiv). För att
sedan välja respektive kommando eller funktion gör du på samma sätt som när du
valde meny, klicka eller tryck på den bokstav som är understruken i namnet, här skall
du dock ej trycka ner <ALT> tangenten när du anger bokstaven. Om du befinner er i
medlemsregistret eller i bokföringen kan du även få fram olika menyer genom att
klicka med höger musknapp. Den meny som kommer fram placeras på skärmen där
musmarkören är. Om musmarkören är över en textruta när du klickar med högra
musknappen visas en meny för klipp och klistra funktioner, men om mus markören är
över själva formulärytan kommer samma meny som finns under menyraden Poster att
visas.
Det finns fler sätt att förflytta sig, välja, titta m.m. i Windows miljön som inte förklaras
här. För detta hänvisas till er egen Windowsmanual eller annan litteratur.
Inmatningsfält, Textrutor

Vita fält är för egen inmatning. Det kan vara inmatning av personuppgifter,
bokföringsuppgifter m.m. För att skriva in information måste markören stå i det fält
som du vill skriva i. För att flytta markören mellan olika fält använder du antingen
<TAB> tangenten eller klickar i önskad ruta med musen. I normala fall behöver fälten
inte fyllas i någon speciell ordning. I bokföringen använder man <Enter> tangenten i
stället för <TAB> tangenten p.g.a. att när man bokför så registreras många siffror och
på de flesta tangentbord finns det en nummer del där även <Enter> tangenten finns.
Informationsfält.

Grå fält eller svart text på grå bakgrund är informationstexter som hjälper och förklarar
vilken information som skall matas in, vad FöreningsAdministratören gör m.m. Det går
ej att ändra, eller att skriva över dessa fält.
Funktionsknappar

För de kommandon och funktioner som används ofta finns det snabbvalsknappar som
syns på skärmen. Dessa knappar är till för att du snabbt skall kunna aktivera funktioner
i programmet. Vilken funktion som utförs av knappen framgår genom text eller bild på
knappen. Knappen aktiveras genom ett klick på den.
Alternativlista

Alternativlistan är ett textfält där det kan framgå egenskaper eller andra valbara
funktioner. Det speciella med alternativlistan är att om du klickar på pilen till höger i
listan kommer olika val som kan göras fram. Leta fram det alternativ som önskas,
klicka sedan på alternativet, listan försvinner och det valda alternativet står i listan. du
kan inte själv skriva i alternativlista. För att använda en alternativlista med
tangentbordet tabbar du er till den och trycker sedan <ALT> + <Pil ner>. Därefter
väljer du alternativ med piltangenterna och avslutar med <Enter>.
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Kryssrutor

(Finns ej med på bilden ovan) Med hjälp av kryssrutor kan du markera olika val,
egenskaper. du sätter dit respektive tar bort kryssmarkeringar genom att klicka på rutan.
Om det finns flera olika rutor kan du välja om du vill ha kryss i alla eller inga rutor och
alla kombinationer däremellan.
Alternativknappar

(Finns ej med på bilden ovan) Alternativknappar, är som kryssrutorna som beskrevs
ovan fast den är rund i stället för fyrkantig. Skillnaden mellan en kryssruta och en
alternativknapp är att det bara går att markera en alternativknapp åt gången.
Formulärnamnet

Formulärnamnet talar om var i FöreningsAdministratören du är och vilken förening du
arbetar med. Knappar, menyer, texter m.m. ändras beroende på var i programmet du är.
De stora huvudformulären i programmet kan grafiskt visas så här:
Öppna
Förening

Huvud
meny

Bokföring

Medlems
registret

Utskrifter

Många funktioner i programmet styrs/aktiveras från dialogrutor. En dialogruta är en
mindre ruta som visas över formulären.
Hjälp

Till FöreningsAdministratören medföljer även en hjälp. Hjälpen är en modifierad
manual som ligger inlagd som en textfil i programmet. Hjälpen används för att snabbt
få fram information om programmet utan att behöva ta fram denna manual. Hjälpen
startas genom ett tryck på <F1> eller genom Hjälp-menyn på menyraden eller genom
en knapp. För att komma till önskat hjälpavsnitt finns två olika metoder, dels kan du
söka i sökord och index och dels använda er av de länkar som finns inbyggda i hjälpen.
Sökning i sökord och index fungerar ungefär som ett register till ett uppslagsverk, du
anger ett ord och hjälpen söker automatiskt reda på om detta ord förekommer i hjälpen.
När hjälpen hittar något avsnitt som innehåller det ord som efterfrågats visas detta. För
att läsa detta avsnitt markerar du avsnitten och väljer OK. Det andra förflyttningssättet
är att från inledningen använda sig av de länkar som finns i hjälpen. En länk fungerar
så att när ett ord är grönt och understruket går det att klicka på det och då hoppar
hjälpen till avsnittet som behandlar det gröna ordet. I inledningen till hjälpen finns det
en liten innehållsförteckning över delarna i hjälpen. Alla namn i innehållsförteckningen
är länkade, vilket innebär att du genom att klicka på respektive ord kommer till önskat
avsnitt utan att behöva använda sök funktionen. I varje avsnitt finns sedan länkar till
underavsnitten.
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Att komma igång.
Kapitelupplägg:
 Lägga upp en förening, beskrivning hur du skapar nya föreningar, vilka uppgifter
som behövs.
 Föreningsuppgifter, uppgifter som skall registreras om själva föreningen.
 Radera föreningar, hur du raderar en förening från datorn.
Öppna upp en förening
Den första dialogrutan som visas när du startar FöreningsAdministratören heter
”Öppna förening”. För att välja vilken förening som du vill fortsätta jobba med så
markera önskat arbetsobjekt och klicka på OK Öppna. Om det är första gången du
startar FöreningsAdministratören bör du fortsätta läsa hur du lägger upp nya föreningar.
Om den föreningen du skall arbeta med redan är upplagd kan du hoppa över detta
avsnitt.
Lägga upp en förening.
Vilka uppgifter behövs för att lägga upp en ny förening ?

Uppläggningen av en förening sker genom att ange två namn på föreningen ett av
namnen är det vanliga ”tilltalsnamnet” på föreningen, det andra namnet är ett
databasnamn. Databasnamnet är till för att döpa en databas som programmet sedan
använder för att spara informationen om föreningen i. Varje förening har sin egen
databas. När föreningen är upplagd (skapad) bör du även registrera in övriga uppgifter
om föreningen t.ex. telefonnummer, plusgironummer m.m. Läs vidare om dessa
uppgifter i avsnittet ”föreningsuppgifter” nedan.
Hur lägger jag upp en ny förening?

På det första dialogrutan som
kommer upp vid start av
Föreningsadministratören ”Öppna
Förening” finns en knapp som
heter Ny förening. Klicka på den
och du kommer till dialogrutan
”Ny föreningen”. Överst i denna
ruta frågas det efter de två
namnen som beskrevs ovan. I ”Nya föreningens namn” skall det vanliga namnet på
föreningen anges. Detta namn kan vara upp till 50 tecken långt och får innehålla vilka
tecken som helst, (mellanslag, stor bokstav m.m.). Detta namn är sedan det namn som
kommer att synas i programmet, i rapporter, på formulär m.m. När namnet är ifyllt
trycker du på <TAB> och markören ställer sig i fältet där det frågas efter ett ”Filnamn
för databasen”. Detta namn får max vara 100 tecken långt och kan innehålla bokstäver
eller siffror. Det får ej innehålla å, ä, ö, eller mellanslag. Filnamnet är namnet på själva
databasen som FöreningsAdministratören skapar för föreningen. Det kan finnas två
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olika föreningar med samma namn men databasnamnet måste vara unikt för varje
förening.
Den ruta som heter ”Föreningar” visar vilka andra föreningar som finns, bara för att du
skall se vilka föreningar som redan är skapade. (här skall Övningsföreningen synas).
Rutorna som heter ”Enheter” och ”Kataloger” visar var på hårddisken programmet
kommer att lägga databasen för föreningen. FöreningsAdministratören föreslår den
katalog som programmet installerades i Om du inte vill lägga databasen på något
speciellt ställe så behöver du inte ändra ”Enheter” och ”Kataloger”. Efter att du har fyllt
i de bägge namnen klickar du på Ok Skapa och föreningen är skapad. Programmet
återgår nu till dialogrutan ”Välj Förening” men med skillnaden att den nu skapade
föreningen finns med i listan med föreningar som visas i rutan ”Föreningar”. För att gå
vidare, markera föreningen och klicka på OK (Öppna) eller dubbelklicka på
föreningsnamnet.
Obs: Det går att skapa och köra en förening på diskett (A:\), men det rekommenderas
inte p.g.a. att det tar längre tid och att risken för att disketten går sönder är stor.
Kopiera information till en ny förening
Du kan nu skapa en ny förening utifrån en befintlig förening. Tanken är att du som vill
ha en ny föreningsfil med bara vissa uppgifterna kvar kan nu på ett enkelt sätt få det.
I dialogrutan ”Öppna förening” väljer du den förening du vill utgå från. Tryck därefter
på knappen ”Kopiera förening”.

Ange ett nytt önskat föreningsnamn t ex Övningsföreningen 2013. Det är detta namn
som visas i listan ”Föreningar”. Du måste också ange ett nytt filnamn t ex
”ovning2013”. Det är lämpligt är att lägga till år eller liknande så att du lätt kan
identifiera filen om det behövs. Kryssa i ”Vad som ska kopieras” enligt önskemål.
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Du får nu en ny förening som innehåller vald information.
Föreningsuppgifter.
Föreningsuppgifter är grunduppgifter om själva föreningen, det kan vara namn på en
kontaktperson, eller telefonnummer o.s.v. Föreningsuppgifterna skrivs in i en
dialogruta som heter ”Föreningsuppgifter”. Öppna rutan genom Förening Föreningsuppgifter Programmet kommer att fungera utan att efterfrågade uppgifter
fylls i. De enda uppgifterna som programmet behöver är de två namnen som skrevs in
när du skapade föreningen. Om inte några uppgifter fylls i kommer det en påminnelse
om att föreningsuppgifterna saknas varje gång föreningen skall användas. Samtliga
föreningsuppgifter som finns i rutan Föreningsuppgifter kan ändras när som helst.
Radera en förening.
Om en förening skall raderas från FöreningsAdministratören markeras den i bilden
”Öppna Förening” och så klickar du på Radera Förening En kontrollfråga kommer
om du verkligen vill radera föreningen. Om du accepterar detta kommer föreningen att
raderas. All information om bokföring och medlemmar kommer att försvinna. Tänk
efter två gånger innan en förening raderas, du kan inte återskapa en raderad
förening utan säkerhetskopior.
Inställningar
Det finns en dialogruta som heter inställningar. Denna ruta kan man
komma åt när som helst genom menyalternativet Arkiv. Här kan
man göra några grundinställningar för FöreningsAdministratören.
För att förstå vad alla inställningar skall vara till behöver man
kanske först läsa om medlemsregistret. Detta gäller framförallt
inställningarna för särskild avgift.
Den första kryssrutan som heter ”Visa bilder” styr om det skall visas
grafik på funktionsknapparna i menyraden. Om man väljer att inte
ha denna ruta markerad kommer grafiken på knapparna att försvinna
och endast texten kvarstår som förklarar funktionen. Det går att byta
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från grafik till text och tillbaka till grafik när som helst. Denna inställning är lämplig att
använda om man vill öka snabbheten i programmet. Framför allt är det de datorer med
lite internminne som kommer att märka prestandaskillnaden.
Kryssrutan ”Använd anpassade rapporter” är i normalfallet alltid omarkerad. Den skall
endast vara markerad om man har köpt specialdesignade rapporter till sin förening. Om
du vill ha egna rapporter (layout, logotyper m.m.) kan du ta kontakt med AVIA AB för
mer information.
Kryssrutan ”Resultatenheter” ska vara ikryssad ifall man vill kunna använda
resultatenheter i bokföringen.
Kryssrutan ”Återanvänd medlemsnummer” innebär att man kan fylla igen ”luckor” i
medlemsnumren som uppstått när man har tagit bort en medlem.
Kryssrutan ”Valfria medlemsnummer” ska vara ikryssad ifall man vill kunna ange ett
godtyckligt medlemsnummer för en ny medlem.
”Startnummer för medlemmarna” är en inställning som används om man inte vill att
medlemsnumren skall börja på 1. Man kan ange vilket nummer som helst som
startnummer. Detta startnummer kan även ändras efter det att man har registrerat in
medlemmar i registret. Om man har registrerat in medlemmar som har fått
medlemsnummer med början på 1, och man senare vill ändra startnumret till 100
kommer medlemmarna automatiskt att få numren 100, 101, 102 o.s.v.
”Belopp för särskild avgift”, är den summa som kommer att skrivas ut på
inbetalningskorten, både plusgiro och bankgiro. För en mera ingående beskrivning om
särskild avgift, läs avsnitten Utskrifter - medlemsregistret och grupper.
”Rubrik för särskild avgift” är den text som kommer att bli rubriken på det
inbetalningskort som skrivs ut. Texten kommer även att skrivas på själva rapporten.
Klickar du på knappen ”Text för rapporter” öppnas ett inmatningsformulär där du kan
skriva in den brevtext som skall skrivas ut tillsammans med inbetalningskorten,
medlemskorten eller fritextmeddelandet. Varje gång man skall skriva ut
inbetalningskort e.d. bör man kontrollera denna text, och ändra så att den passar till den
aktuella situationen.
Klickar du på knappen ”E-postinställningar” öppnas ett formulär där du kan göra
inställningar som har med programmets e-postfunktion att göra. I fältet Namn fyller du
i det namn som mottagaren kommer att se som avsändare, t.ex. ditt för- och efternamn.
Fälten E-postadress och Svarsadress bör innehålla den e-postadress du vill skicka eposten från. I fältet SMTP-server fyller du i namnet på e-postservern för utgående epost (SMTP). För att ta reda på det kan du öppna ditt e-postprogram, t ex Outlook
Express, och där välja Verktyg/Konton… och fliken E-post. Markera det e-postkonto
du vill skicka från och välj Egenskaper.
Under fliken Servrar står namnet på servern för utgående e-post (SMTP), t.ex.
smtp.swipnet.se. (TELIAs kunder bör skriva in ”smtprelay1.telia.com”. Är du osäker
på uppgifterna kontaktar du din Internetoperatör.
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Medlemsregistret.
Kapitelupplägg:
 Knappfunktioner, vilka funktioner som finns som knappar.
 Övriga delar, medlemskategorier, ta bort medlem, ändra
medlemsuppgifter, medlemsavgifter
 Markeringar, beskrivning av hur de olika markeringarna kan
användas.
 Utskrifter - medlemsregistret.
Medlemsregistret är en av huvuddelarna i FöreningsAdministratören. Här kan du göra
bearbetningar för enskilda medlemmar eller alla medlemmar samtidigt. Från
Huvudmenyn klickar du på knappen för medlemsregistret. Formuläret som visas heter
Medlemsregistret. Inga uppgifter är bundna till någon viss tid (helår, halvår, etc.) Detta
p.g.a. att du fritt skall kunna välja om du vill ha medlemsavgifter för helår, halvår,
termin m.m.
Nedan kommer först en beskrivning över funktioner som finns som knappar på
knappraden, sedan förklaras funktioner som finns under de olika menyerna på
menyraden.
Knappfunktioner - Medlemsregistret

Programmet återgår till huvudmenyn.

Vid klick på knappen ställer sig programmet i läge för att registrera en ny medlem.
Normalt får den nya medlemmen nästa lediga medlemsnummer, men man kan göra en
inställning så att medlemmen kan få ett ledigt medlemsnummer som ligger mellan två
befintliga medlemsnummer. Man kan också välja var nummerserien för
medlemsnumret skall börja eller kunna ange ett godtyckligt medlemsnummer. (Läs
avsnittet Inställningar)
Nya medlemmar registreras genom att du skriver in uppgifterna om medlemmen. Om
du första gången skall lägga in medlemmar bör du först namnge de olika
medlemskategorierna (se vidare under rubriken ”Medlemsavgifter”), för att slippa gå
tillbaka och ange vilken medlemskategori respektive medlem tillhör.

Copyright© 1992-2016 AVIA AB, Box 108, 575 21 Eksjö

Sid 13

Manual

FöreningsAdministratören

Om det personnummer du skriver in på en ny medlem eller ändrar på en befintlig
medlem redan finns i registret så varnar programmet om detta.
Vill du leta reda på den medlemmen som har angivet personnummer registrerat på sig
använder du med fördel den nya funktionen för snabbsök till höger om rubriken
Medlemsregister (se mer under avsnittet ”Snabbsök” nedan).

Visar den medlem som har det medlemsnummer som kommer närmast före den som
visas. Programmet stegar sig bakåt i registret. Ett klick = ett steg bakåt.

Med sökfunktionen kan du söka efter
medlemmar i registret. Sökning kan göras
efter flera olika typer av personuppgifter
du kan använda er av följande
personuppgifter för sökning:
Medlemsnummer, för och efternamn,
personnummer, postadress, postnummer
och postort. Skriv först in det ord (eller
nummer) som du vill söka efter i
textfältet som heter ”Sök efter”. Välj sedan i vilket fält med personuppgifter sökningen
skall göras i, detta görs med den alternativlista som heter ”Sök i”. Välj till sist om
sökordet skall matcha hela fältet eller om det räcker med att delar av fältet stämmer
med sökordet. Om du sedan klickar på Sök knappen kommer programmet att söka
efter den uppgift som du har skrivit in. Programmet stannar på den första medlem som
uppfyller kravet på sökkriterierna. Om du vill kontrollera om det finns fler medlemmar
som passar på angivet sökbegrepp klickar du på knappen Sök nästa. Programmet
kommer att söka igenom medlemmarna ända tills alla är kontrollerade. (Se även
avsnittet snabbsök nedan.)
Den alternativlista som heter ”Matcha” används för att välja mellan att söka exakt efter
sökordet eller om det räcker med att delar av fältet matchar sökordet. Om du har
angivit att du vill söka efter en medlem som heter Ann i förnamn och har markerat att
”Hela fältet” skall matcha, kommer programmet att stanna när en medlem heter Ann.
Har du däremot valt ”Del av fält” kommer programmet även att stanna för de
medlemmar som heter Annsofie, Marianne o.s.v. Vid varje sökning ligger dialogrutan
för sökningen kvar, men programmet letar fram sökt medlem bakom sökdialogrutan.
När du klickar på Avbryt kommer dialogrutan att försvinna och den eftersökta
medlemmen kommer att vara framme i medlemsregistret.

Visar den medlem som har nästa medlemsnummer. Programmet stegar sig framåt i
registret. Ett klick = ett steg framåt.
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Visar en lista på de grupper som finns i föreningen. För att ansluta medlemmen till en
grupp dubbelklickar du på den grupp som medlemmen skall vara ansluten till. För mer
detaljerad information läs avsnittet Grupper.

Ändrar skärmbilden så att medlemmarna visas i en lista. Listan sorteras i
bokstavsordning. Det går att ändra vissa uppgifter i listläget, men ej alla, därför
rekommenderas det att du gör era ändringar i normalläget. Listan är tänkt att användas
som ett ”titta” formulär, där de uppgifter som syns kan ändras.
Övriga Funktioner
Medlemskategori

Medlemskategori måste anges för varje
medlem. Medlemskategorierna används för att
koppla olika medlemsavgifter till olika
medlemmar. Det går att fritt döpa de olika
kategorierna förutom de två första, Senior och
familj, varför dessa två ej kan namnändras
beskrivs senare i detta avsnitt. De kategorier som du kan ändra namnen på kan döpas
till helt valfria namn. du ändrar namn på kategorierna genom funktionen ”Namn på
kategorier” som finns under menyn ”Medlemmar”. Här anges de nya namnen.
Du väljer medlemskategori genom den alternativlista som kategorinamnen anges i.
Klicka på pilen till höger i listan och välj sedan kategorinamn. När det gäller kategorin
familj finns det lite speciella restriktioner. En familjemedlem måste alltid
sammankopplas med en senior medlem. I varje familj finns det alltså minst en
seniormedlem medan det kan finnas flera familjemedlemmar sammankopplade till
denna senior. Sammankopplingen görs på följande sätt. När en persons uppgifter är
registrerade och du anger medlemskategorin till familj kommer det en dialogruta med
en fråga om till vilken senior som den aktuella familjemedlemmen skall kopplas.
(dialogrutan kommer först när du lämnar alternativboxen för medlemskategorier). Alla
befintliga seniorer i föreningen visas samtidigt i en lista, där namn och
medlemsnummer visas. Leta reda på rätt senior och markera denne, klicka på <OK>.
Det är alltså nödvändigt att först registrera seniormedlemmen i familjen innan du
registrerar någon familjemedlem. OBS läs även avsnittet om medlemsavgifter för
familjer.

Copyright© 1992-2016 AVIA AB, Box 108, 575 21 Eksjö

Sid 15

Manual

FöreningsAdministratören

Ta bort medlem.

Funktionen används när en medlem skall
raderas ur registret. Leta fram aktuell
medlem och välj Poster Ta bort från
menyraden. All information om
medlemmen kommer att försvinna. Vid
radering kommer även tillhörande
medlemsnummer att raderas. Detta gör att
en ny medlem ej kan ha samma
medlemsnummer som en tidigare raderad medlem hade. Alla medlemmar, gamla som
nya, kommer att ha unika medlemsnummer. Det går inte att radera en seniormedlem
som det finns familjemedlemmar kopplade till.
Ändra medlemsuppgifter

Om du vill ändra en medlems personuppgifter eller medlemskategori så letar du fram
medlemmen klickar på den rad som du vill ändra, och skriver sedan in den nya
informationen. Uppgifter sparas automatiskt när du sedan lämnar medlemmen för att
antingen avsluta medlemsregistret eller att du tittar på någon annan medlem.
Kopiera adress och telefonuppgifter mellan medlemmar

Ibland lägger du upp flera medlemmar som har samma adress och telefonnummer du
kan då kopiera dessa uppgifter på ett enkelt sätt. När du skrivit in första medlemmen
och dess uppgifter kan du trycka på knappen Kopiera adress och telefon. Skapa den
nya medlemmen och tryck därefter på Klistra in. Uppgifterna hoppar då in och du kan
fortsätta övrig inmatning.
Snabbsökning medlem

Funktionen för snabbsökning innebär att du snabbt och enkelt kan söka efter
medlemmar i din förening. Snabbsökningen söker efter medlemmar i följande fält i
artikelregistret:
-

Förnamn
Efternamn
Personnummer
Adress 1
Adress 2
Postnr
Ort
E-post
Hemtelefon

Skriv in den text eller de siffror du vill söka efter i fältet till höger om rubriken
”Medlemsregister”.
Tryck sedan på ”Enter” (Retur) eller klicka på knappen ”Sök” med musen.
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Första medlemmen som passar in på sökningen visas nu i formuläret. Vill du fortsätta
din sökning trycker du Enter (Retur) en gång till eller klickar på knappen ”Nästa”.
Finns det inga fler medlemmar som passar in på sökningen säger programmet till.
Det går bra att söka på delar av ett fält, ex sökordet ”bär” ger träff på en medlem som
bor på exempelvis Rönnbärsvägen 5.
Medlemsavgifter
Från menyn Medlemmar, välj
Avgifter för att ange
medlemsavgifter för
respektive medlemskategori.
Medlemsavgifterna kan sedan
skrivas ut på plus- eller
bankgiroinbetalningskort.
Beloppens storlek kan alltid
ändras, det påverkar
ingenting. Det finns en
huvudmodell och en
alternativmodell för hur du
kan använda familjeavgifter.
Från och med version 2006
har rutan kompletterats med
kolumnerna Konto och
Resultatenhet. Läs mer om
dessa sist i avsnittet.
Huvudmodellen är att en i familjen betalar medlemsavgift såsom för senior och att
tillkommande familjemedlemmar betalar en annan (reducerad) avgift. Då anger du en
avgift för seniorer och en annan avgift för familjemedlemmar. När sedan inbetalningskorten skrivs ut kommer de olika avgifterna för familjen att räknas samman och ett
plusgiroinbetalningskort skrivs ut. Med detta sätt blir det ingen skillnad på avgift för en
fullvuxen familjemedlem eller barn som familjemedlem.
Alternativmodellen är att du bestämmer ett belopp för hela familjen, oavsett hur många
familjemedlemmar det finns. För att få det på detta sätt skall du ange hela
familjebeloppet på kategorin senior, och på kategorin familj anger du beloppet 0 kr.
Det du måste tänka på är att i alternativmodellen kan inte ”normala” seniormedlemmar
placeras i kategorin senior för då får de ju betala en medlemsavgift för hela familjer.
Dessa ”normala” seniorer får du då placera i en annan kategori, en av de valfria, som
du då kan namnge till exempelvis ”fullbetalande”,” vuxen” eller något liknande.
Det går också att utöka avgiften för någon av familjemedlemmarna genom att välja
ytterligare en kategori som aktiveras när Familjkategorin väljs t ex om det är en högre
avgift för de vuxna familjemedlemmarna eller att man endast vill ha ett
inbetalningskort.
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Kolumnerna Konto och Resultatenhet används i kopplingen mellan medlemsavgifter
och bokföring. Här ska du välja vilket konto respektive medlemskategori ska vara
kopplad till samt eventuell resultatenhet som du vill använda. Dessa inställningar
används sedan av programmet vid överföring till bokföringen och för att skriva ut
bokföringsunderlaget.
OBS! För att ha möjlighet att ställa in resultatenheter måste dessa vara aktiverade. Det
gör du under menyn ”Arkiv” och ”Inställningar…” ifrån huvudmenyn eller i
bokföringen.
Utskrift av dessa inbetalningskort sker på ett A4-papper där nedre tredjedelen är en
inbetalningstalong. På denna utskrift kan du skriva ett brev till medlemmarna. Mer om
detta under avsnittet ”Inställningar” och ”Utskrifter”.
Särskilda avgifter
FöreningsAdministratören kan skriva ut inbetalningskort för andra avgifter än för
medlemsavgifterna. Belopp och eventuell text på utskrifterna anges i dialogrutan
inställningar (läs avsnittet inställningar). När dessa två uppgifter är korrekta väljer du
en av rapporterna Särskild avgift plusgiro eller Särskild avgift bankgiro.
FöreningsAdministratören skriver då ut inbetalningskort med det belopp och med den
text som angivits i inställningarna. Tanken med denna funktion är att man skall
använda ett urval för att kunna skicka speciella avgifter till en speciell grupp inom
föreningen.
Läs även avsnitten Inställningar och Utskrifter.
Grupper
Grupper används för att sortera ut
(särbehandla) medlemmar i en
förening. En förening kan ha
obegränsat antal grupper. En
medlem kan vara medlem i hur
många grupper som helst, men
behöver inte vara med i någon. du
skapar, tar bort eller byter namn
på grupper i en dialogruta som
heter ”Administrera grupper” En
befintlig grupp kan namnändras när som helst, även när det finns medlemmar
associerade till gruppen. En grupp kan även raderas när som helst.
En väldigt vanlig grupp som föreningar har är en som heter ”betald medlemsavgift”.
Denna grupp kan användas för att registrera vilka medlemmar som har betalt
medlemsavgiften eller ej.
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För att ansluta en medlem till en viss grupp
klickar du på knappen Anslut till grupp. En
lista på de grupper som finns visas.
Dubbelklicka på den grupp som medlemmen
skall anslutas till. De grupper som en medlem
tillhör visas i textrutan ”Ingår i grupp”. En
medlem tas bort från en grupp genom att
gruppen markeras och sedan trycker man på <del>.
Det finns en metod för att snabbt ansluta många medlemmar till en grupp. Under
menyn Medlemmar finns en funktion som heter Registrera i grupp. I denna dialogruta
kan du välja i vilken grupp som medlemmar skall registreras i. Detta väljs genom den
alternativlista som heter ”Val av grupp”. Sedan
anges medlemsnumret för den medlem som skall
ingå i gruppen. Låt Registrera datum vara ikryssad
för att spara det datum registreringen sker, dagens
datum är standard. Denna metod hittar du även
under menyn Bokföring i bokföringsdelen av
programmet.
Denna funktion gör att det går väldigt fort att
registrera många medlemmar till en grupp. Ett
användningsområde är om föreningen har haft en
anmälningslista uppsatt på ett anslag där de
medlemmar som vill vara med i träningsgrupp
eller liknande har noterat intresse. Om
medlemmarna anger medlemsnummer på listan
kan föreningen skapa en ny grupp för denna träningsgrupp och använda listan för att
enkelt registrera vilka medlemmar som är med i denna träningsgrupp. Om sedan dessa
medlemmar skall betala en avgift för denna träning kan FöreningsAdministratören
skriva ut inbetalningskort för enbart dessa medlemmar. Mer om detta i avsnittet
”Särskild avgift”.
Ytterligare ett användningsområde är när medlemmarna betalar in sina
medlemsavgifter. Funktionen registrera i grupp har från och med version 2006 en
inbyggd koppling mellan registrering av medlemsavgifter och bokföringen.
Medlemsavgiftvia OCR-utskick

I FA kan du skicka ut medlemsavgift med OCR-nummer via bankgiro. För att göra
detta måste du kontakta banken för att aktivera OCR-funktionen för inbetalningar. Du
kan då välja på mjuk eller hård kontroll av inbetalningarna och vi rekommenderar
mjuk kontroll. Vilket innebär att du kan ta emot både OCR-kodade betalningar och
vanliga betalningar.
Ditt utskick av medlemsavgiften fungerar som vanligt. Den enda skillnaden är att när
avgifterna skall skrivas ut väljer du Medlemsregister – Arkiv – Utskrifter och ställer in
rapporten ”Medlemsavgift bankgiro med blankett (OCR)” och kryssar i rutan OCRutskrift.
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För att skriva ut dina medlemavgifter trycker du på knappen ”Skriv ut”
Inläsning av OCR-betalningar för medlemsavgifter

För att läsa in betalningar från bankgirot börjar du med att hämta hem betalningsfilen
från din internetbank. Filen läser du därefter in via Medlemsregister – Medlemmar –
Registrera i grupp/Medlemsbetalning och sedan knappen OCR-import.
Du får därefter en kontrollfråga om i vilken grupp som betalningarna skall märkas med.
Här väljer du Ja om detta stämmer.
Leta reda på din fil i Öppna-rutan som dyker upp därefter. Markera filen och välj
knappen Öppna.
Betalning av medlemsavgifter

Genom den här funktionen slipper du det dubbelarbete du tidigare varit tvungen att
göra när en medlem betalt in sin avgift. I de tidigare versionerna har du varit tvungen
att dels boka in medlemmen i gruppen ”Betalt medlemsavgift” samt bokföra
inbetalningen i bokföringen. Nu slipper du dubbelarbetet.
Funktionen hittar du i medlemsregistret under menyn ”Medlemmar” och väljer
”Registrera i grupp…”.
Boka in en inbetalning

När du får en eller flera inbetalningar går du in i denna dialogruta enligt ovan. Ställ
sedan in den grupp som du använder för att visa vilka medlemmar som betalt sin avgift
(ex en grupp vid namn Betalt medlemsavgift 2006).
Vill du registrera även beloppet kryssar du i rutan ”Registrera belopp”. Välj sedan det
betalningssätt som kunden valt att göra inbetalningen med. Du kan välja mellan
Kontant, Plusgiro eller Bankgiro.
Skriv in aktuellt medlemsnummer i rutan ”Medlemsnummer”. Tryck sedan på
tangenten ”Enter” (även kallad Retur) på tangentbordet. Om du kryssat i ”Registrera
betalning” hoppar nu markören till rutan där det förinställda beloppet finns som
medlemmen ska betala i avgift (detta belopp hämtas från den medlemskategori som
medlemmen tillhör). Stämmer inte beloppet med det faktiskt inbetalda fyller du i det
faktiska belopp som medlemmen betalt in. OBS! Beloppet kommer bara att vara
förifyllt om det finns en bock i rutan framför ”Registrera betalning”. Har du inte kryssat
i alternativet ”Registrera betalning” så blir markören kvar i ”Medlemsnummer” rutan
för registrering av nästa medlem.
När du bokar in en betalning på en medlem som ingår i kategorin familj kommer alla
medlemmar i familjen att sättas som betalda.
Om du bara vill boka in en medlem i en grupp, dvs inte lägga till en betalning, klickar
du i rutan framför ”Red. betalt belopp” så att bocken i rutan försvinner.
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Klickar du i rutan framför ”Registrera datum” så visas det datum du väljer i rutan
”Ingår i grupp” på medlemsformuläret (den här funktionen fanns även i de äldre
versionerna).
Ta bort betalningar
Den här funktionen kan du använda om du kommer på att du gjort något fel på de
registrerade inbetalningarna. OBS! Funktionen fungerar bara fram till att du trycker på
knappen ”Bokföringsunderlag”.
Om du har en inbetalning som du vill korrigera måste denna tas bort och sedan bokas
in igen. För att ta bort inbetalningen klickar du på knappen ”Ta bort betalningar…”.
Följande dialogruta visas:

För att ta bort en betalning klickar du på den raden du vill ta bort och sedan på knappen
”Ta bort”. Betalningen är nu borttagen ur systemet.
Klicka på knappen ”Stäng” för att stänga dialogrutan.
OBS! Om du kommer på att du registrerat en redan bokförd inbetalning på ett felaktigt
sätt så måste du göra en rättelse direkt i bokföringen.
Direktutskrift av medlemskort

För att underlätta i ert dagliga arbete med er förening finns i den här versionen en
möjlighet att skriva ut medlemskortet direkt vid registrering av inbetald medlemsavgift.
Om du vill ha en direktutskrift av medlemskortet klickar du i rutan framför ”Skriv ut
medlemskort”. Efter att du registrerat medlemmen kommer medlemskortet att skrivas
ut på din dators standardskrivare.
Bokföringsunderlag

När du matat in alla betalningar så klickar du på knappen ”Bokföringsunderlag” och
följande ruta visas:
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Här väljer du om du vill koppla de gjorda inbetalningarna till bokföringen eller inte.
Klickar du på knappen ”Ja” kommer bokföringarna att kopplas in i bokföringen med de
inställningar som är gjorda i ”Avgifter” (se vidare under separat rubrik). Två stycken
rapporter kommer även att synas på skärmen. Den första är en inbetalningsjournal där
du ser de betalningar du registrerat och den andra är ditt bokföringsunderlag (visar hur
programmet har bokfört dina betalningar).
Klickar du på knappen ”Nej” kommer inte uppgifterna att överföras till bokföringen
utan de två ovan nämna rapporterna kommer upp på skärmen för utskrift. Detta passar
dig som endast har medlemsregistret i FöreningsAdministratören och bokföringen i ett
separat program.
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Återutskrift av medlemsjournal och bokföringsunderlag

Om du vill skriva ut bokföringsunderlaget eller
medlemsjournalen vid ett senare tillfälle görs detta
under menyn ”Arkiv” och valet ”Utskrifter journal
medlemsavgifter” i medlemsregistret. Följande
dialogruta visas:
Här väljer du det journalnummer du vill skriva ut
(senast utskrivna visas som standard) samt om du
vill förhandsgranska rapporterna på skärmen eller
skriva ut direkt på skrivaren. Både medlemsjournalen och bokföringsunderlaget skrivs
ut.
Exempel. Vilka har ej betalt medlemsavgift ?
Föreningen skickar ut inbetalningskort till alla medlemmar på den årliga
medlemsavgiften. När betalningarna börjar komma in skapas en grupp som heter
”Betalt medlemsavgift”. På inbetalningskorten framgår medlemsnumret på den
medlem som betalar, detta nummer används för att med funktionen ”registrera i
grupp” registrera vilka medlemmar som betalt medlemsavgiften. Efter den tid som
medlemmarna har haft på sig för att betala avgiften vill föreningen skicka en
påminnelse till de som ej betalt avgiften. I utskriftsdialogrutan väljs rapporten
Adressetiketter och rutan ”använd urval” markeras. Sedan väljs det alternativ som
heter ”Ingår ej i grupp” och gruppen ”Betalt medlemsavgift” väljs i listan. När
sedan utskriftsknappen klickas kommer adressetiketter till de medlemmar som ej
betalt att skrivas ut.
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Medlemsavgift via epost
I FA kan du skicka ut medlemsavgift med hjälp av Outlook. Om du saknar
epostadresser till medlemmar i utskicket så får du göra utskicket i två steg. I första
steget gör du urvalet att du skickar du till alla som har epost och i nästa steg skriver du
ut medlemsavgiften på papper till de som inte har epost.
Medlemsavgift till medlemmar via epost

Innan du påbörjar utskicket skall du ändra texten som följer med epostutskicket. Denna
inställning hittar du i Medlemsregister och menyn ”Arkiv” och ”Inställningar…”.
Texten hittar du under ”Text för rapporter”.

Ställ sedan in ”Typ av text” till Epost medlem.
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Fyll i önskad rubrik och önskad text och tryck därefter på knappen ”Spara text”.
Nu är det dags att ange medlemsavgifter om du inte gjort det innan och det hittar du
under avsnittet Medlemsavgifter.
För att genomföra själva utskicket väljer du Medlemsregistret och menyn ”Arkiv” och
”Utskrifter…”
Inställning för detta hittar du i Medlemsregister – Utskrifter där kryssrutan ”Endast utan
e-postadresser” skall ej vara ikryssad och ”Destination” skall vara inställd på Epost.

Tryck därefter på ”Skriv ut” och programmet genererar eventuellt ett meddelande för
varje avi. Beroende på vilken version av Windows du har så kan det dyka upp ett
varningsmeddelande när meddelandet skapas.
FA skapar då utskicket. När den gått igenom utskicket och om det saknas epostadresser
visas följande fönster.
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Finns inte filen epost.log så frågar programmet om den skall skapas. Svara Ja på
frågan. Filen används för att logga epostutskicket.
Du hittar alla skickade medlemsavgifter i Outlooks mapp Skickat.
Medlemsavgift till medlemmar som saknar epost

När du skall skicka medlemsavgifter till medlemmar utan epostadress gör du på samma
sätt som en vanlig utskrift men kryssar i rutan ”Endast utan e-postadress” och byter
”Destination” till önskad skrivare.
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E-postfunktion meddelande
Skicka e-post

1. Välj ut den medlemsgrupp du vill nå ut till
2. Fyll i rubrik och meddelande för ditt e-postmeddelande och bifoga eventuella
filer
3. Skicka e-postmeddelandet
Vi skall nu beskriva processen mer utförligt:
Välj läget för medlemsregister och klicka på menyn Medlemmar och Skicka epost…Välj önskad grupp eller kryssa i rutan Alla e-postadresser om du vill skicka till
alla i hela föreningen som har e-postadress. Om du vill se vilka adresser som epostmeddelandet kommer att skickas till kan du klicka på Visa adresser så visas en
lista med e-postadresserna i ett nytt fönster.
Skriv in rubriken för ditt e-postmeddelande i fältet Ämne. Skriv in själva meddelandet
i fältet Meddelande.
Om du vill bifoga filer till e-postmeddelandet klickar på knappen Bifoga fil… Nu
kommer ett fönster upp där du kan bläddra dig fram till rätt fil. När du har valt en fil
hamnar namnet på filen i listan Bifogade filer. Om du vill bifoga fler filer gör du om
proceduren.
För att skicka e-postmeddelandet klickar du nu på Skicka.
Kopiera e-postadresser

Om du istället för att
använda programmets
inbyggda e-postfunktion
vill använda ditt vanliga
e-postprogram kan du
välja att kopiera epostadresserna.
Välj önskad grupp och
ställ in Tecken mellan
adresser. Semikolon är
standardinställt och
fungerar i de vanligaste epostprogrammen. Önskar
du alla e-postadresser för
hela föreningen klickar du
i Alla e-postadresser.
Tryck därefter på knappen
Kopiera adresser för att kopiera adresserna till minnet på datorn.
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Öppna sedan ditt e-postprogram t.ex. Outlook Express och ta fram ett nytt tomt epostmeddelande. Ställ dig nu i fältet Hemlig kopia och tryck på knappen Klistra in eller
tryck Ctrl+V och e-postadresserna hoppar nu in i adressfältet. Skriv nu ämne och din
text i meddelandefältet och tryck på Skicka. Din information går nu ut till alla
medlemmar vars adresser klistrats in.

Adressetiketter till
medlemmar som saknar
e-postadress

För att nå ut till medlemmar
som inte har e-postadress
finns möjligheten att skriva
ut etiketter. Du gör följande
inställning vid
etikettutskriften för att få ut
adresserna.
Välj medlemsregisterläget
och välj menyn Arkiv och
Utskrifter… Följande inställning under utskrifter ger Adressetiketter för Herrlaget som
saknar e-postadresser.
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Import av medlemsuppgifter
För att hämta in medlemsuppgifter till registret kan importfunktionen användas.
Uppgifter som importeras är Personnummer, Efternamn, Förnamn, Adress1, Adress2,
Postnummer, Ort, Telefon, E-post, Arbete, Mobil, Fax, Inträdesår, Kommentar.
Importfunktion – Steg 1 Filformat

Uppgifterna måste ligga i en tabb- eller semikolonseparerad textfil med uppgifterna i
ovanstående ordning. Saknas någon uppgift lämnas den delen av posten tom. En sådan
textfil skulle kunna se ut enligt nedan.
Alla uppgifter finns med (tabb-separerad):
Personnr
Enamn
Telefon Epost
111111-1111 Ek
011-11111
222222-2222 Berg
011-22222

Fnamn

Adress1 Adress2 Postnr

Ort

Jan

Storg 1

Ed

Eva

Nygatan 2

111 11
222 22

Ed

Personnummer saknas (tabb-separerad):
Personnr
Telefon
Ek
Berg

Enamn
Epost
Jan
Eva

Fnamn

Adress1 Adress2 Postnr

Storg 1
Nygatan 2

111 11
222 22

Ed
Ed

Ort

011-11111
011-22222

Alla uppgifter finns med (semikolonseparerad):
Personnr;Enamn;Fnamn;Adress1;Adress2;Postnr;Ort;Telefon;Epost
111111-1111;Ek;Jan;Storg 1;;111 11;Ed;011-11111;jan.ek@ed.se
222222-2222;Berg;Eva;Nygatan 2;;222 22;Ed;01122222;eva.berg@hotmail.com

Personnummer saknas (semikolonseparerad):
Personnr;Enamn;Fnamn;Adress1;Adress2;Postnr;Ort;Telefon;Epost
;Ek;Jan;Storg 1;;111 11;Ed;011-11111;jan.ek@ed.se
;Berg;Eva;Nygatan 2;;222 22;Ed;011-22222;eva.berg@hotmail.com

Filen sparas med filändelsen .txt och kan sedan importeras i FöreningsAdministratören.
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Importfunktion – Steg 2 Excel-filer

Har du ditt medlemsregister i Excel idag så måste du plocka om kolumnerna i rätt
ordning, så att det ser ut enligt nedan.

Därefter väljer du Arkiv och Spara som…

Ställ in Filformat som Text (tabbavgränsad).
Du har nu en fil som är importerbar i FöreningsAdministratören.
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Import - Steg 3 Import av filen

För att importera en medlemsfil med ovan beskrivna format väljer du menyn Arkiv och
Import av medlemmar…

Följ därefter instruktionerna i nedanstående formulär.

Om listan innehåller rubriker skall rutan Listan innehåller rubriker vara ikryssad.
Öppna därefter din textfil med medlemsinformationen i. Tryck på knappen Kontrollera
och titta på värdena i fälten. Stämmer dessa tryck på knappen Importera och dina
medlemmar läggs till i databasen.
OBS! Tryck endast en gång på Importera! Trycker du flera gånger på Importera
kommer du att få dubbletter.
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Exportera medlemsuppgifter
Med exportfunktionen kan du exportera medlemsuppgifter till en textfil för att sedan
eventuell importera dem till andra program.
Välj Export av medlemmar… under
menyn Arkiv. I listan Tillgängliga
fält till vänster syns nu alla fältnamn
t.ex. förnamn, efternamn, adress
osv. Du kan nu välja vilka fält som
ska exporteras och i vilken ordning
från vänster till höger som dessa ska
ligga i textfilen.
Om du markerar ett fältnamn i listan
Tillgängliga fält och sedan klickar
på knappen med en höger-pil på så
kommer fältnamnet att hamna i
listan Valda fält. Vill du flytta flera
åt gången håller du ner tangenten Ctrl när du klickar på fältnamnet. Håller du dessutom
ned tangenten Shift kan du klicka på första och sista fältnamnet så blir alla däremellan
markerade. Du kan även flytta tillbaka fältnamn med hjälp av knappen vänster-pil.
När fältnamnen väl har hamnat i listan Valda fält kan du ändra inbördes ordning på
dem med hjälp av knapparna upp-pil och ner-pil.
För att skilja på medlemmarnas uppgifter lägger man in s.k. fältavgränsare mellan
fälten t.ex. semikolon, tabb, komma eller annat valfritt tecken. Du kan även välja om
du vill ha fältnamnen på första raden genom att ha det alternativet ikryssat.
Vill exportera en specifik grupp kan du välja det i listan ”Tillhörande grupp”.
Du kan nu välja om du vill exportera direkt till Microsoft Excel genom att klicka på
knappen Excel. Microsoft Excel öppnas nu upp och de värden som exporteras kopieras
in i programmet. Sedan sparar du Excel-filen på vanligt sätt genom ”Arkiv” – ”Spara
som” och placerar den på önskat ställe i din dator.
OBS! Denna funktion kräver att du har Microsoft Excel installerat på din dator.
Vill du istället exportera dina medlemmar till en textfil klickar du på knappen
Exportera. Du kommer att få välja namn och katalog för textfilen i ett nytt fönster. När
du har klickat på Spara i detta fönster startar exporten. När den är färdig får du ett
meddelande som bekräftar detta.
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Sorteringsfunktion i listläget
Du har nu möjlighet att sortera posterna i listläget för att snabbare hitta rätt bland
medlemmarna.
Välj knappen för Lista.

du kan nu sortera om listan efter alternativen i listrutan ”Sortering” Det är även möjligt
att göra urval på grupp eller kategori i listan. För att återställa listan till att visa alla
medlemmar trycker du på knappen ”Alla”. Du kan dubbelklicka på en medlem för att
se detaljerad information om denne i läget Formulär.
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Utskrifter - Medlemsregistret
du kommer till utskriftsdialogrutan för
medlemsregistret genom antingen
Arkiv - Utskrifter från
medlemsregisterformuläret eller
genom Arkiv - Utskrifter Medlemsregistret från Huvudmenyn.
(läs även om snabbkommandon)
För att skriva ut skall du göra
följande:




Markera önskad rapport
Välj sorteringsalternativ
Ange om urval (filtrering) av
medlemmarna skall ske
 Ange destination
 Klicka på utskriftsknappen
Rapportalternativ.
Medlemslista telefon

En lista med medlemsnummer, namn och hemtelefonnummer.
Medlemslista all information

En lista med, medlemsnummer, namn, personnummer, kön, adress, telefonnummer,
medlemskategori och grupptillhörighet.
Adressetiketter

Etiketterna innehåller namn och adress. Utskriften är förberedd för adressetiketter i
storleken 7 x 3,6 cm. och ser ut så här:
A4-papper
Förnamn Efternamn
Gatuadress rad 1

3,6 cm

Gatuadress rad 2
Postnr

Postort

7 cm
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Självhäftande etiketter i den här storleken finns hos vanliga välsorterade
pappershandlare. Etiketterna ligger tre i bredd och på 8 rader, det innebär att det skrivs
ut 24 st. etiketter på varje blad. Tänk på att det finns olika sorters papperskvalitet på
etiketterna beroende på om du har laserskrivare, bläckstråle eller en nålskrivare. Testa
etikettutskriften på ett vanligt papper en gång innan du skriver på etiketterna.
Medlemsavgift plusgiro.

FöreningsAdministratören skriver ut plusgiroinbetalningskort för medlemsavgifterna.
De belopp som skrivs på inbetalningskortet är de som är angivna som medlemsavgifter
för de respektive medlemskategorierna. Utskriften är anpassad till ett A4-papper där
nedersta delen är en förtryckt plusgiroblankett. Dessa papper finns att köpa på posten
och heter ”PLUSGIROBLANKETTNR. 2021.04S”, kan även benämnas som ”IG A
MED AVI, LASERARK” det finns även andra som tillverkar och säljer motsvarande
blanketter t.ex. kontorsvaruleverantörer. Deras benämning på blanketten kan variera.
Det rekommenderas att du innan utskrift av plusgiroblanketterna gör en test utskrift på
ett vanligt papper så att du vet hur utskriften ser ut. På inbetalningskortet kommer det
att anges medlemsnummer och namn på den som är inbetalare så att det skall gå snabbt
att registrera inbetalningarna. du kan även ange en löptext (brevtext) som kommer att
skrivas ut mellan brevhuvudet och plusgiroblanketten. Denna brevtext skrivs från den
dialogruta formulär som heter inställningar. (Hur du skriver? Läs i avsnittet
Inställningar). Namn och adress till medlemmarna kommer även att skrivas ut på
rapporten så att det passar till ett C5 kuvert med ett högerställt adressfönster. (även ett
stående C4 kuvert med fönster kan användas.)
Medlemsavgift bankgiro.

Utskrift av medlemsavgiften på bankgiroblanketter fungerar på exakt samma sätt som
för plusgiroblanketterna. Enda skillnaden är att föreningens bankgironummer skrivs
istället för plusgironumret och att informationen skrivs på andra ställen än på
plusgiroblanketten. De blanketter som skall användas är ett A4-ark där nedre
tredjedelen är en förtryckt bankgiroblankett. Sådana blanketter kan köpas genom
banker eller från kontorsvaruleverantörer.
Särskild avgift plusgiro

Utskrift av den särskilda avgiften fungerar på samma sätt som utskrifterna av
medlemsavgifterna. Men i stället för att skriva in medlemsavgifterna på
inbetalningskortet skrivs det belopp som finns angivet i rutan inställningar in. Den text
som skrivs in i textrutan som heter ”Text för särskild avgift” kommer att användas som
rubrik på både brevet och inbetalningskortet.
Särskild avgift plusgiro utan belopp

Samma som ovan men med den skillnaden att det inte finns något belopp ifyllt.
Särskild avgift bankgiro

Samma som ”Särskild avgift plusgiro” fast utskriften är anpassad till
bankgiroblanketter.
Särskild avgift bankgiro utan belopp

Samma som ovan men med den skillnaden att det inte finns något belopp ifyllt.
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Statistik på åldersstruktur med diagram

Välj Medlemsregistret och menyn ”Arkiv” och ”Utskrifter…”. Välj rapporten
”Åldersdiagram”.

Du får nu fram ett diagram över åldersfördelningen i föreningen enligt nedan.
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Medlem och grupp

En rapport där medlemmarna visas och vilka grupper de är anslutna till.
Grupp och medlem

En rapport som visar vilka grupper som finns och vilka medlemmar som är anslutna till
dem.
Medlemslista per födelseår.

En rapport där medlemmarna grupperas per födelseår. Efter varje åldersgrupp anges
hur många män respektive kvinnor det finns i åldersgruppen.
Fritextmeddelande

Nu kan du göra utskick till dina medlemmar där du kan skriva ett fritextmeddelande.
Innan du väljer att skriva ut rapporten bör du välja vilket meddelande som ska stå i
brevet genom att göra följande:
1. Gå in på Arkiv/Inställningar på menyn och klicka på knappen ”Text för
rapporter”.
2. Välj ”Fritextmeddelande” i listrutan ”Typ av text” och skriv in din text i
textfältet. Klicka på OK.
Närvarolista

Närvarolistan kan användas för att registrera närvaro för medlemar och kan sorteras
efter medlemsnummer eller efternamn.
Medlemsmatrikel

Medlemsmatrikeln visar alla medlemmar sorterade efter efternamn och förnamn.
Destination

Vid utskrift anger du till vilken destination, Skrivare eller bildskärmen, utskriften skall
till. Denna inställning sker i alternativlistan som heter ”Destination”. Om du väljer
skrivare kommer programmet att använda sig av den skrivare som är vald som
standardskrivare i Windows Utskriftshanterare. För att byta skrivare måste du ange en
ny skrivare som standardskrivare i Utskriftshanteraren.
Vid utskrift till bildskärm kommer rapporten att visas på skärmen. Rapporten kommer
att visas i ett speciellt visningsformulär som har vissa knappfunktioner i nederkant.

Föregående
respektive
första sidan.

Sidnr/
tot.sidor

Nästa
respektive
sista sidan

Ändrar
storlek

Skriver ut Export
på skrivare
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De flesta av dessa knappfunktioner är självförklarande. Om man från denna
skärmutskrift klickar på knappen för utskrift på skrivare kommer man att få
möjligheten att skriva ut valfri sida eller sidor.
Exportfunktionen kan användas för att skriva ut en rapport till en fil som sedan kan
användas i andra program. FöreningsAdministratören kan exportera en rapport i
följande format: Kommaseparerade värden, Poster i kolumner med värden, Tabseparerade värden, teckenseparerade värden, Excelformat och textformat. Vilket format
som är bäst att använda beror på vad du skall ha informationen till.
Sortering

Sortering av utskrifterna kan ske antingen i medlemsnummerordning eller i
bokstavsordning på efternamnet. Sorteringen väljs genom att markera ett av de två
alternativen, Efternamn eller Medlemsnr.
Urval/filtrering

För att kunna göra ett urval av medlemmarna
måste det finnas en markering i rutan ”Använd
urval”. Denna markering är som en ”PÅ” och
”AV” knapp för urvalet. Om rutan ej är markerad
skrivs alla medlemmar i föreningen ut, men om
rutan är markerad får du välja vilka medlemmar
som skall omfattas av utskriften. Den variabel
som du kan välja medlemmar utifrån är grupper.
Du kan välja att skriva ut medlemmar som tillhör
eller som inte tillhör en viss grupp. Vilken grupp
som skall vara urvalsvariabeln väljs genom
alternativlistan. När ”Urval av poster” kryssats i
har du möjlighet att kombinera detta med ytterligare ett urval genom att kryssa i
”Använd ytterligare urval” tänk på att urvalen kan ta ut varandra.
Exempel: Om du vill skriva ut en lista på de medlemmar som inte har betalt
medlemsavgiften markerar du först att du vill göra ett urval genom ett klick på
”Använd urval”. Markera sedan ”Ingår ej i grupp”, och slutligen väljer du
gruppen ”Betalt medlemsavgift” i alternativlistan. Vilken rapport som används
spelar ingen roll du kan använda urval till alla rapporter.
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Medlemskort
Om du vill skriva ut medlemskort väljer du
Medlemmar/Medlemskort…på menyn.
Inställningar för medlemskortet

I rutan märkt Text kan du skriva en text som
visas på medlemskortet och som du kan ändra.
Standardtexten är ”Gäller för [nuvarande år]”.
Om du inte vill ha med personnummer på
medlemskortet avmarkerar du kryssrutan märkt
Skriv ut personnr, annars kommer det med på utskriften.
Om du skriver ut medlemskortet på ett vanligt papper vill du antagligen att en streckad
linje ska visas runt medlemskortet så att det blir enklare att klippa ut det. Klicka i
kryssrutan märkt Linje runt kortet om du vill ha med den streckade linjen runt
medlemskortet.
För att välja textfärg på medlemskortet klickar du på knappen Välj textfärg... varpå ett
fönster kommer upp där du kan välja textfärg. Om du inte väljer någon färg blir texten
svart.
Du kan få med en valfri text på samma papper som medlemskortet. Denna text kan du
ställa in genom att klicka på knappen Redigera Text och välja Text för medlemskort i
listrutan Typ av text. Skriv in din text i textfältet och klicka OK.
Välja bild till medlemskortet

Du välja att lägga in föreningens logotyp eller en annan bild på medlemskortet.
1. Klicka på knappen Lägg in bild…
2. Ett nytt fönster öppnas där du kan leta fram en bildfil som ska användas. Du kan
endast välja bildfiler av typen Bitmap (.bmp) eller Windows MetaFile (.wmf).
3. När du har hittat filen klickar du på Öppna i det nya fönstret som nu stängs. Bilden
du valde visas i övre vänstra hörnet i medlemskortsrutan.
Ta bort bild till medlemkortet

Klicka sedan på knappen ”Ta bort bild”. Inlagd bild försvinner nu och medlemskortet
visas utan bild i förhandsgranskningsrutan.
Förhandsgranska utskriften

När du klickar på knappen Förhandsgranska visas första medlemmens uppgifter i rutan
för medlemskortet på skärmen.
För att bläddra mellan olika poster i förhandsgranskningen klickar du på knapparna
första, föregående, nästa eller sista.
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Skriv ut medlemskort

I listrutan märkt Välj skrivare kan du välja vilken skrivare du vill använda.
När du klickar på knappen Skriv ut skrivs en sida ut för varje medlem. Förutom
medlemskortet skrivs även föreningens namn ut längst upp till vänster, medlemmens
namn och adress så att det passar fönsterkuvert, samt den valfria texten.
Vill du skriva ut 10 medlemskort genom att kryssa i rutan 10 medlemskort/sida.
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HTML-version av medlemsmatrikel
Du skapar nu enkelt en HTML-sida som du kan lägga ut på föreningens/klubbens
hemsida. Sidan skapas genom att du i medlemsdelen väljer menyn ”Arkiv” och
”Export HTML-matrikel.
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Bokföringen
Kapitelupplägg:
 Ny bokföring, hur ett nytt bokföringsår skapas, hur du lägger in en
befintlig bokföring i FöreningsAdministratören
 Knappfunktioner, beskrivning av de funktioner som kan aktiveras
genom knappar.
 Övriga funktioner
 Bokslut, hur ett räkenskapsår avslutas.
 Nytt bokföringsår, överföring av ingående balanser till det nya året.
 Utskrifter - bokföringen
Bokföringsdelen är den andra av huvuddelarna av FöreningsAdministratören. För att
komma till bokföringsdelen klickar du på knappen Bokföringen som finns på
formuläret huvudmenyn.

Ny bokföring
Första gången du skall använda
bokföringen kommer en dialogruta som
heter ”Nytt bokföringsår” att visas. Här
måste du ange för vilket år du vill börja
bokföra. Räkenskapsårets start- och
slutdatum skall också anges. Detta
startdatum är till för att ange om du har brutet räkenskapsår inte för att ange datumet
när du börjar bokföra i FöreningsAdministratören. Om du har räkenskapsår som
kalenderår är startdatumet 01-01, och om du har ett brutet räkenskapsår väljer du
starttidpunkt utifrån det räkenskapsåret. Startdatum måste vara första dagen i en månad
och slutdatum sista dagen i en månad. Bokföringsåret är alltså ett helt antal månader,
dock längst 18 månader. När rätt start- och slutdatum är angivet klickar du på OK för
att komma vidare till bokföringsformuläret.
Kontoplan

Det finns en fast kontoplan i
Förenings-Administratören. Det
går lägga till nya konton, ta bort
konton och ändra namn på de flesta
konton. För att lägga till konton
välj Bokföring - Nytt konto… För att ta bort ett konto välj Bokföring - Ta bort konto…
För att ändra namn på konton, välj funktionen Bokföring - Namn på Konto. Här syns
två fält, i det högra väljs vilket konto som du vill ändra namn på. När rätt konto är valt i
det vänstra fältet skriver du det nya namnet i det högra fältet. Vill du ändra flera konton
upprepar du det som beskrevs ovan. När alla ändringar som skall göras är klara klickar
du på OK och namnen har ändrats.
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Börja bokföra

Om föreningen är helt ny utan gammal bokföring klickar du på NY VER och
programmet kan användas men om föreningen är en gammal förening så finns det
redan en bokföring i föreningen. När denna bokföring skall läggas över till
FöreningsAdministratören så finns det två alternativa tillvägagångssätt beroende på om
du gör en övergång till FöreningsAdministratören i samband med ett bokslut eller om
övergången sker under löpande år. Observera att funktionen som heter Ingående
balanser inte används när du lägger in en bokföring första gången. Ingående balanser
används när du byter år i FöreningsAdministratören.
1. I samband med ett bokslut
Om Bokföringen skall läggas över i samband med ett räkenskapsårsslut använder du
den balansräkning som upprättats i samband med detta bokslut. De tillgångar och
skulder som finns på denna balansräkning måste bokföras in i
FöreningsAdministratören. Det finns flera olika sätt att föra in tillgångarna och
skulderna i bokföringen men det rekommenderas att skriva upp samtliga tillgångar
och skulder på en bokföringsorder och sedan bokföra denna som första
verifikationen. Efter detta är det bara att börja bokföra de löpande transaktionerna i
FöreningsAdministratören.
Hur görs en bokföringsorder ?
Om föreningen har haft en manuell bokföring där du inte har gjort ett riktigt bokslut
är det troligt att tillgångar och skulder inte är lika stora när du summerar dem. I ett
sådant fall måste du ange att skillnaden är ett eget kapital, (föreningens överskott
eller underskott). Ett överskottet (mer tillgångar än skulder)i föreningen behandlas i
bokföringen som en skuld för föreningen till medlemmarna, och ett underskott (mer
skulder än tillgångar) i föreningen behandlas i bokföringen som en fordran på
medlemmarna. Detta kanske låter konstigt men om du tänker efter blir det logiskt att
ett överskott i föreningen ju faktiskt är medlemmarnas pengar och blir som en skuld
till medlemmarna. Denna teknik att ”påföra” medlemmarna skillnaden mellan
tillgångar och skulder gör att tillgångar och skulder i en förening alltid blir lika stora.
Ex. Om en förening räknar samman tillgångarna till 35 000 kr och har en skuld till
banken på 10 000 kr, så finns det ett överskott i föreningen på 25 000 kr. Detta
överskott skall då enligt ovan anses som en skuld till medlemmarna (eget kapital).
När du sedan bokför de ingående balanserna så kommer både tillgångar och skulder
att uppgå till 35 000 kr. Ovanstående kan ställas upp så här:
DEBET
Tillgångar

35 000 kr

KREDIT
Bank
Eget kapital

35 000 kr

10 000 kr
25 000 kr
35 000 kr

För att kunna bokföra in detta i FöreningsAdministratören behövs en bokföringsorder som kan användas som en verifikation. Bokföringsordrar kan se lite olika ut,
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men det som måste framgå är vilka konton som det skall bokföras, debet eller kredit
samt belopp. En bokföringsorder på beloppen ovan kan se ut så här (här antas att alla
tillgångar är pengar som finns i kassan)

Bokföringsorder
Text

Belopp

Debet

Överföring av ingåendebalanser

35 000 kr
10 000 kr
25 000 kr

1010

Kredit

2640
2999

2. Under löpande år (detta exempel har inget beloppsmässigt med exemplet ovan att
göra).
Om du vill lägga över bokföringen till FöreningsAdministratören under löpande
räkenskapsår tar du er existerande bokföring och räknar ihop både tillgångar,
skulder, intäkter och kostnader. Resultatet kan då se ut så här:
Tillgångar

Kassa
Bank
Inventarier

500 kr
18 500 kr
20 000 kr

Skulder

Bank
Eget kapital

10 000 kr
20 000 kr

Intäkter

Medlemsavgifter
Sponsring

46 000 kr
35 000 kr

Kostnader

Hyror
Licensavgifter
Resekostnader
Div material

35 000 kr
10 000 kr
7 000 kr
20 000 kr

Det vi ser med en gång är att tillgångar och skulder inte är lika stora som vi sa att de
skulle vara i fallet med överföring i samband med ett bokslut. Det du skall göra här
är att ställa upp samtliga siffror ovan till en bokföringsorder som gjordes i exemplet
ovan, men här måste du även ta hänsyn till intäkter och kostnader. När du tar hänsyn
till intäkter och kostnader noteras de olika beloppen enligt följande uppställning.
Debet

Kredit

Tillgångar

Skulder

Kostnader

Intäkter
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Med siffrorna ovan kommer våran sammanställning att se ut så här:
DEBET

KREDIT

Kassa
Bank
Inventarier

500 kr
18 500 kr
20 000 kr

Bank
Eget kapital

10 000 kr
20 000 kr

Hyror
Licensavgifter
Resekostnader
Div material

35 000 kr
10 000 kr
7 000 kr
20 000 kr

Medlemsavg.
Sponsring

46 000 kr
35 000 kr

111 000 kr

111 000 kr

Här är Debet och Kredit är lika stora p.g.a. att skillnaden mellan tillgångar och
skulder är lika stor som skillnaden mellan inkomsterna och utgifterna.. Nu går det att
bokföra detta som en verifikation. Detta görs på samma sätt som i exemplet med
överföring i samband med ett bokslut ovan, fast med tillägg i bokföringsordern för
intäkter och kostnader. Detta kan se ut så här:
Bokföringsorder
Text
Överföring av ingåendebalanser

Belopp

Debet

500 kr
18 500 kr
20 000 kr
35 000 kr
10 000 kr
7 000 kr
20 000 kr
10 000 kr
20 000 kr
46 000 kr
35 000 kr

1010
1050
1820
6200
7200
7050
4012

Kredit

2640
2999
3010
3011

Observera att i FöreningsAdministratören går det bara att bokföra 16 rader i varje
verifikation, om en bokföringsorder blir längre än 16 rader måste den delas upp i två
verifikationer eller mer.
Knappfunktioner - Bokföringen

A
vslutar grundbokföringen och återgår till huvudmenyn.
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Vid klick på Ny Ver ställer sig programmet i läge för att registrera en ny verifikation.
Om du håller på att registrera nya verifikationer och klickar på Ny Ver kommer
FöreningsAdministratören först att fråga om påbörjad verifikation skall sparas först.
Detta innebär att du inte behöver spara en verifikation innan du skall göra en ny.
Programmet kommer att känna om aktuell verifikation är sparad eller ej, om ej
kommer en fråga om den skall sparas.

Visar den föregående verifikationen. du kan stega bakåt steg för steg ända tills första
verifikationen visas.

Om du vill titta på en gammal verifikation kan du använda ”gå till” funktionen. du
anger verifikationsnumret på önskad verifikation och programmet hoppar till önskad
verifikation.

Visar nästa verifikation..

Sparar aktuell verifikation. Om inte debet- och kreditsidorna har samma saldo kommer
ett felmeddelande upp. Förutom att klicka på sparaknappen kan sparafunktionen
aktiveras genom tangentkombinationen <Ctrl> + <S>. När en verifikation har sparats
kan den inte ändras eller raderas.

Lägger till en ny rad om du glömt något i en kontering. Raden markeras med en
understrykning och du får ange din signatur (se avsnittet ”Ändring av verifikation”).

Raderar en rad från en verifikation. Raden markeras med en överstrykning och du får
ange din signatur (se avsnittet ”Ändring av verifikation”).
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Funktionalitet

1

2

Skärmbilden är indelad i tre delar. Längst upp hittar du verifikationsnummer,
verifikationsdatum och verifikationstext. Mitt på har du själva bokföringstablån där du
skriver in din kontering och längst ner hittar du listor över dina konton samt dina
eventuella resultatenheter (förutsatt att du aktiverat funktionen under Arkiv och
Inställningar).
När du tryckt på knappen ”Ny verifikation” hamnar du direkt i fältet för
verifikationsdatum. Använd dig sedan av musen eller tangenten [Retur] ([Enter]) för att
hoppa till fältet för verifikationstext. Skriv in önskad text och använd dig av vänster
musknapp eller [Tabb] för att komma ner till konteringsrutan.
Här skriver du in det kontonummer du önskar bokföra på eller dubbelklickar på rätt
konto i kontolistan (1). Tryck sedan [Retur] ([Enter]). Markeringen hoppar du till rutan
för resultatenhet (förutsatt att du aktiverat funktionen under Arkiv och Inställningar).
Välj din resultatenhet genom att skriva in önskat nummer eller genom att dubbelklicka
på önskad resultatenhet i rutan resultatenhet (2).
Du ser aktuellt saldo på det konto du bokför på efter du valt kontonummer. Detta saldo
ser du även i kontolistan (1). Saldot ändrar sig först när du har sparat din verifikation.
Skriv in önskat belopp i Debet eller Kredit och använd sedan vänster musknapp eller
[Retur] för att hoppa till nästa rad. Välj konto och resultatenhet på samma sätt som
tidigare. När du trycker [Retur] kommer FA automatiskt att föreslå ett belopp som
nollställer differensen. Det vill säga, skrev du 3000 i Debet på översta raden kommer
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programmet att föreslå 3000 i Kredit på rad två. Om du inte accepterar beloppet är det
fritt fram att själv skriva in ett annat belopp.
Ändring av verifikation
Från och med version 2005 av Föreningsadministratören går det att ändra befintliga
(redan sparade) verifikationer i bokföringen. De förändringar man kan göra är att stryka
en eller flera rader och att lägga till en eller flera rader i verifikationen. Verifikationen
måste naturligtvis fortfarande balansera, dvs. summan av debet och kredit måste vara
lika.
För att stryka en rad i en befintlig verifikation markerar man den aktuella raden genom
att ställa markören i fältet för kontonummer. Därefter väljer man antingen Bokföring
och Stryk över rad… i menyn eller klickar på knappen märkt Stryk över rad i
verktygsfältet. Då får man upp ett fönster där man måste fylla i sin signatur (högst tre
tecken), varefter man klickar på OK. Raden kommer nu att visas överstruken både på
bokföringsformuläret och i de berörda rapporterna.
För att lägga till en rad i en befintlig verifikation väljer man antingen Bokföring och
Lägg till rad… i menyn eller klickar på knappen märkt Lägg till rad i verktygsfältet.
Även nu visas ett fönster där man måste fylla i sin signatur och därefter klicka OK.
Raden kommer nu att visas understruken både på bokföringsformuläret och i de
berörda rapporterna.
Signaturen man fyller i när man stryker eller lägger till en rad kommer att visas
tillsammans med ändringsdatumet i kolumnen märkt ”Datum” längst till höger på
bokföringsformuläret, samt i de berörda rapporterna.
Övriga funktioner
Verifikationsnummer

Verifikationsnummer är ett löpnummer som börjar på 1 för varje räkenskapsår. Varje
verifikation har ett unikt nummer. du kan inte välja nummer, utan programmet visar
vilket nummer som tilldelas verifikationen.
Datum

Datumet skall ange när transaktionen inträffade inte bokföringsdatumet. Formatet på
datumen skall vara ÅR-MÅNAD-DAG, ex. 20103-06-06. Om du bokför innevarande
år behöver man inte lägga till årtalet. Programmet lägger automatiskt till det.
Text

En textruta som kan användas för att skriva en liten informationstext om
verifikationen. Texten kommer sedan att synas vid utskrifter m.m.
Kontonummer

I rutan för Kontonumret skall du ange kontonumret för det konto som skall användas.
Numret anges antingen genom att du skriver in det manuellt eller så kan du
dubbelklicka, eller trycka <Shift> + <Enter> i kontonummer rutan för att få fram en
lista över alla konton i programmet. I denna lista kan du välja vilket konto som skall
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användas. Använd piltangenterna för att välja konto, när rätt konto är markerat tryck på
<Enter> och kontonumret skrivs in i rutan. Kontonumret består alltid av fyra siffror.
Kontonamn

Kontonamnet visas automatiskt utifrån det kontonummer som anges i fältet innan.
Debet/kredit kolumnerna

Här anges beloppen som skall bokföras. Vid öresbelopp åtskiljs kronor och ören åt
genom ett kommatecken. Om du har noterat ett eller flera belopp i raderna ovan, kan
du genom att trycka på <Enter> efter att matat in kontonummer få
FöreningsAdministratören att automatiskt skriva dit det belopp som behövs för att
debet och kredit skall gå ihop. T.ex. om du skall bokföra ett uttag från plusgirot till en
handkassa så bokför du på första raden plusgiro 100 kr i kredit. På andra raden skriver
du kontonumret för kassan (1910) när du kommer till debet kolumnen behöver du inte
skriva 100 utan det räcken med <Enter>. Du förflyttar er mellan de olika beloppsfälten
med <Enter > tangenten. Mellan de övriga fälten använder du <TAB> tangenten som
vanligt.
Resultatenhet

Om du har valt att kryssa för Resultatenheter på Inställningar kommer det att synas en
kolumn med rubriken Res till höger om kolumnen Kredit. Här kan du välja vilken
resultatenhet (kostnadsställe) som raden i verifikationen ska gälla.
För att välja resultatenhet kan du skriva in numret för resultatenheten manuellt. Ett
annat sätt är att dubbelklicka i rutan eller trycka <Shift> + <Enter> och välja en
resultatenhet i listan som dyker upp. Detta förutsätter dock att du har lagt till minst en
resultatenhet. Det finns inga resultatenheter inlagda när programmet levereras. För att
lägga till en resultatenhet se ”Lägga till, ta bort och ändra resultatenheter”.
Differensrutan.

Om det finns någon differens mellan debet och kredit kolumnerna kommer denna
differens att stå här. En verifikation kan inte sparas om det finns en differens.
Lägga till, ta bort och ändra resultatenheter

du måste själv lägga in de
resultatenheter som du vill kunna
välja på en verifikation. För att
lägga till en ny resultatenhet väljer
du Bokföring/Ny resultatenhet… på
menyn.
I rutan Nytt nummer kan du ange ett
valfritt nummer som dock måste vara unikt. Om du väljer ett nummer som redan finns
visas ett felmeddelande.
I rutan Nytt namn på resultatenhet skriver du in namnet på den nya resultatenheten.
Även detta måste vara unikt. Välj OK för att spara resultatenheten.
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För att ta bort en resultatenhet väljer du Bokföring/Ta bort resultatenhet… på menyn. I
listrutan Resultatenhet(nummer) väljer du vilken resultatenhet du vill ta bort. Välj OK
för att ta bort resultatenheten.
För att ändra namn på en resultatenhet väljer du Bokföring/Ändra resultatenhet… på
menyn. I listrutan märkt Resultatenhet(nummer) väljer du vilken resultatenhet du vill
byta namn på. Sedan fyller du i ett nytt namn i rutan märkt Nytt namn. Välj OK för att
spara ändringen.
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Bokslut
När ett bokföringsår är till enda och alla bokslutsjusteringar är gjorda skall du som sista
åtgärd bokföra årets resultat mellan kontot 8999, Årets resultat och kontot 2999, Eget
kapital. Det belopp som skall bokföras är årets resultat, vilket du får fram genom
resultaträkningen (kan skrivas ut antingen på bildskärmen eller på skrivare). Om
föreningen har gjort en vinst skall vinsten bokföras från Årets resultat 8999 debet, till
Eget kapital 2999 kredit. Vid förlust bokförs förlusten tvärt om, Årets resultat kredit,
Eget kapital debet.
Denna kontering måste ske för att årsbokslutet skall stämma, för att kontrollera om du
har gjort rätt kan du skriva ut en balansräkning och kontrollera att tillgångarna är lika
stora som skulderna.
Om det görs några ändringar av bokföringen efter det att årets resultat är bokfört, måste
du även justera årets resultat, detta görs på exakt samma sätt som beskrivits ovan. Det
går alltså att bokföra årets vinst hur många gånger som helst.
Nytt år
Du behöver inte ha gjort färdigt
bokslutet för det tidigare året för att
starta ett nytt bokföringsår utan ett nytt
år kan skapas när som helst. Välj
funktionen Bokföring, Nytt år från
menyraden i bokföringsformuläret.
Dialogrutan som visas anger start- och
slutdatum för det år som är aktivt just
nu samt ett förslag på start- och slutdatum för det nya bokföringsåret.
Startdatum för ett bokföringsår måste vara första dagen i en månad och slutdatum sista
dagen i en månad. Bokföringsåret kan vara kortare eller längre än ett kalenderår, dock
längst 18 månader. Det är inte tillåtet att skapa ett bokföringsår så att det blir ett
”glapp” mellan ett befintligt år och det nya året.
Du kan Klicka på OK och FöreningsAdministratören återgår till bokföringsformuläret
med det nya året som aktivt.
Välj år
Efter att det har skapats två eller fler bokföringsår i programmet går det att gå mellan de
olika åren. Välj funktionen Bokföring, Välj år och ange vilket år som ska vara aktivt.
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Ingående balanser vi uppstart av bokföring
För att registrera ingående balanser för väljer du ”Bokföring” från huvudmenyn. Välj
menyn ”Bokföring” och ”Ingående balanser”. Ange summorna för dina balanser.
Kreditbelopp anges med –(minus) framför. I exemplet nedan har vi lagt in 500 kr på
Kassa, 1 500 kr på Checkräkning och -2 000 kr på Eget kapital. Summan av ingående
balanser skall bli 0 kr. Tryck på knappen ”Uppdatera IB” för att spara dina värden.

Överföring av ingående balanser/Ingående balanser
När ett nytt bokföringsår skall börja användas bör du föra över de utgående balanserna
från föregående år så att de blir ingående balanser i det nya året. Överföringsfunktionen
aktiveras från det nya bokföringsåret, med andra ord, du ”hämtar” balanserna från
föregående år. Det går inte att ”skicka” balanserna från ett år till nästa år.
Vid ett årsskifte vill du kanske börja bokföra alla löpande transaktioner för det nya året
innan bokslutet är klart i det gamla. För att det inte skall se alltför konstigt ut i
bokföringen innan bokslutet är klart rekommenderas att föra över de ingående
balanserna två gånger, en gång precis vid årsskiftet, och en gång när bokslutet är klart
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för föregående år. Om du för över balanserna två gånger eller fler kommer de ingående
balanserna att uppdateras. Du uppdaterar värdena genom att trycka på ”Uppdatera IB”.
Exempel:
Vid start av bokföringsår 2013-01-01 – 12-31, överförs de ingående balanserna
omgående. Vid denna överföring var saldot på kassakontot 3 500 kr, och beloppet 3
500 kr bokförts i debet på konto 1910 såsom ingående balans för året 2007. Vid
bokslutsarbetet uppdagades emellertid att en verifikation för år 2006 varit
felbokförd. Efter rättelse av verifikationen uppgår saldot på kassakontot till 3 000 kr.
Vid en ny överföring av ingående balanser kommer ingående balans på kassakontot
1910, uppgå till 3 000 kr för 2008. Det gamla saldot på 3 500 kr har ersatts med det
nya på 3 000 kr. (Här beskrevs endast ett konto, men vid överföring av ingående
balanser uppdateras alla konton.)
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SIE import och export av Balans- och resultaträkning
För att skapa en SIE-fil väljer du ”Bokföring” och under ”Arkiv”-menyn i bokföring
väljer du ”Export SIE-fil…”.

Du får då fram följande dialogruta och kan välja om du vill skapa SIE 4-fil som
innehåller alla årets verifikationer eller SIE-1 som endast innehåller bokslutssaldon.
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Budget
Budgeten hittar du om du väljer under Bokföring/Budget... i menyn. Här kan du fylla i
hur mycket du vill budgetera för varje konto. Om du t ex vill budgetera 3000 kr på
kontonummer 3130 skriver du 3000 i kolumnen Belopp på samma rad som
kontonumret 3130. Använd – när du anger kostnader.
Längst ner ser du summan av alla kontona. Denna uppdateras när du lämnar den
aktuella kontoraden.
Utskrifter- Bokföringen
du kommer till utskriftsdialogrutan för bokföringen genom antingen Arkiv, Utskrifter
från bokföringsformuläret eller genom Arkiv, Utskrifter - Bokföring från
Huvudmenyn.
För att skriva ut skall du göra följande:





Markera önskad rapport
Välj destination
Rapportfilter, ange konton, verifikationer som skall omfattas av utskriften
(gäller bara huvudbok och verifikationslistan).
Klicka på utskriftsknappen

Rapportalternativ
Kontoplan

En lista över samtliga konton, med konto nummer och namn.
Resultaträkning

Sammanställning över intäkter och
kostnader, visar även årets resultat.
När du skriver ut resultaträkning
kan du välja att ta med en speciell
resultatenhet eller alla
resultatenheter. Du kan också styra
rapporten med Datum fr.o.m. och
t.o.m.
Resultaträkning m. Budget

Fungerar på liknande sätt som
resultaträkning, men rapporten visar
även budgeterat belopp på olika konton samt avvikelser mellan bokfört belopp och
budgeterat belopp. Denna rapport kan ej styras av resultatenheter.
Balansräkning

Sammanställning över samtliga tillgångar och skulder i föreningen. Efter en bokföring
av årets resultat från kontot 8999 till kontot 2999 skall tillgångar och skulder vara lika
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stora. Om en balansräkning skrivs ut när resultatet ej är bokfört, kommer en liten text
som talar om att tillgångar och skulder ej är lika stora att skrivas på balansräkningen.
Även denna rapport kan styras av Datum fr.o.m. och t.o.m.
Huvudbok

Sammanställning över samtliga transaktioner (verifikationer) för varje konto. Vid
utskrift går det att välja vilka konton som skall omfattas av utskriften. Här kan du även
välja att skriva ut händelser i huvudboken för en viss period, säg en viss månad eller ett
visst kvartal. Skriv in startdatum i rutan ”Fr o m” och slutdatum i rutan ”T o m” och
klicka sedan på Skriv ut.
Verifikationslista, (dagbok)

En kronologisk lista över alla verifikationer. Vid utskrift går det att välja vilka
verifikationer som skall omfattas av utskriften.
Månadssaldo

En rapport där de månatliga saldona skrivs ut för varje konto
Destination
Läs avsnittet Utskrifter - Medlemsregistret
Rapportfilter

Vid utskrift av huvudboken eller månadssaldo finns möjligheten att begränsa utskriften
till valfria konton. Begränsningen sker genom att ange från och med, och till och med
vilka kontonummer som skall finnas med i huvudboken. Om huvudboken bara skall
omfatta ett konto anges samma kontonummer i de två rutorna.
Vid utskrift av Verifikationslistan går det att begränsa utskriften till att omfatta valfria
verifikationer. Begränsningen sker genom att ange från och med, och till och med vilka
verifikationsnummer som skall finnas med i Verifikationslistan.
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Faktureringen
Faktureringsfunktionen når du genom att välja ”Fakturering” under menyn ”Arkiv”
eller genom att klicka på knappen ”Fakturering” när du befinner dig i programmets
huvudmeny (den första bilden du ser).
Faktureringsdelen av FöreningsAdministratören består av fakturautskrifter,
artikelregister, kundregister och kundreskontra/Inbetalningar. Följande utskrifter hör
också till faktureringen: faktura, påminnelsefaktura, kravfaktura, fakturajournal,
bokföringsunderlag till fakturajournal, inbetalningsjournal, bokföringsunderlag för
fakturajournal.
OBS! Faktureringen hänger inte ihop med bokföringsdelen av
FöreningsAdministratören utan all bokföring måste matas in för hand.
OBS! Du ska inte fakturera medlemsavgifterna utan dessa sköts via
avgiftsfunktionerna i medlemsregistret.
Vi kommer nu att vandra igenom de olika stegen från dess att du fakturerar från första
gången fram tills att kunden har betalat.
Sökfunktioner i faktureringsdelen
Du kan nu lättare hitta fakturor och kunder i faktureringsdelen.

Sök med fritext bland
föreningens fakturor.

När du skapar en ny faktura och vill du leta reda på en befintlig kund eller medlem
använder du fältet nedan till detta.
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Skriv in namn eller kundnr och tryck ”Enter”
så dyker första matchande kund upp. Tryck
”Enter” igen för att hoppa till nästa
matchande kund.

Knapp för att växla till
listläge.

Du har också fått tillgång till ett listläge där alla fakturor finns synliga.
Inställningar fakturering
Välj menyn ”Faktura” och sedan valet ”Inställningar” fakturering.
I denna ruta gör du de inställningar som du vill ska gälla för din förening. Här kan du
ställa in om din förening är momspliktig eller du använder dig av kontantbokföring
(innebär att du bokför när du får pengar). Du kan ställa in ifall programmet själv ska ge
varje ny kund ett kundnummer eller ifall du själv vill tilldela ett eget nummer. Ifall
programmet väljer kundnummer finns möjlighet att ställa in det första kundnumret i
rutan ”Startnummer för kundnummer” (standard är 10 000).
OBS! Vi rekommenderar att du använder separata serier för kundnummer och
medlemsnummer. Kundnummer och medlemsnummer för inte existera samtidigt.
Exempelvis kan du inte ha en medlem med medlemsnr 2 och en kund med kundnr 2.
Betalningsvillkor är det antalet dagar som kunden har på sig att betala fakturan. Dessa
antal dagar gäller från det datum då fakturan görs (standard är 30 dagar).
Nedre halvan av rutan hanterar de konton som används för fakturering. Vi har anpassat
programmet för tre momssatser och de momssatser vi lagt in som standard är 6%
(bokmoms), 12% (matmoms), 25% (vanlig moms). Självfallet kan du ändra dessa ifall
du behöver, det enda som krävs är att du skriver in andra siffror i de rutor till höger om
momskontona. OBS! Momsinställningarna gäller bara de föreningar som är
momspliktiga. Precis som momsen kan du ändra till de konton som passa just din
förening.
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Artikelregister
Välj menyn ”Faktura” och sedan valet ”Artikelregister…”.
Artiklar kan vara precis vad som helst och varierar från förening till förening, exempel
kan vara sponsoravtal, korv- och läskförsäljning, försäljning av kläder m.m. Det är inte
nödvändigt att lägga upp några artiklar för att kunna använda faktureringsdelen av
programmet men det kan löna sig ifall du vet att samma artiklar kan förekomma på fler
än en faktura.
Artikelregistret är uppbyggd som en lista. För att skriva in en ny artikel klickar du på
den raden som har en ”*” längst ut till vänster. Börja med att skriva in artikelns
artikelnummer, här är det valfritt att använda sig av siffror och bokstäver. Sedan skriver
du in artikelns namn under rubriken ”Benämning”. Fyll sedan i artikelns pris under
rubriken ”Pris/st” (det är priset exkl. moms som ska stå här ifall ni är
momsredovisningsskyldiga). Välj sedan den momssats som passar till artikeln genom
att dubbelklicka i fältet ”Moms” och sedan välja passande momssats genom att klicka
på den i listan som dyker upp. Nu återstår enbart att välja vilket försäljningskonto varan
ska hamna på i bokföringen. Om du inte vet exakt vilket konto det ska in på så kan du
dubbelklicka i rutan ”Konto”, då får du upp en ruta där du sedan kan välja kontot
genom att klicka på det. Nu är artikeln upplagd och klar att användas i faktureringen.
Upprepa ovanstående steg för att lägga till fler artiklar.
Möjlighet finns även att skriva ut alla dina artiklar. För att göra detta klickar du på
knappen ”Skriv ut artiklar” i knappraden. För att lämna artikelregistret trycker du på
knappen återgår alternativ menyn ”Arkiv” och sedan ”Återgå”.
Kundregister
Välj menyn ”Faktura” och sedan valet ”Kundregister…”.
Sök befintlig kund

Längst upp finns en rad med snabbknappar. För att bläddra mellan kunderna klickar du
på någon av knapparna ”Nästa” eller ”Föregående”. Om det finns många kunder i
kundregistret kanske man inte kan bläddra mellan alla poster. Då finns det en inbyggd
sökfunktion för detta ändamål. Du aktiverar funktionen genom att klicka på knappen
”Sök” bland snabbknapparna. När du gjort detta dyker en ruta upp där du skriver in det
du söker efter i översta rutan. I rutan under väljer du vilket fält du vill söka i, letar du
exempelvis efter kundens namn väljer du alternativet ”Namn” i rutan ”Sök” i. I den
nedersta rutan bestämmer du ifall du vill söka på hela namnet eller bara en del av det.
Snabbsökfunktioner

Du kan nu lättare hitta fakturor och kunder i faktureringsdelen.
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Sök med fritext bland
föreningens fakturor.

När du skapar en ny faktura och vill du leta reda på en befintlig kund eller medlem
använder du fältet nedan till detta.
Skriv in namn eller kundnr och tryck ”Enter”
så dyker första matchande kund upp. Tryck
”Enter” igen för att hoppa till nästa
matchande kund.

Knapp för att växla till
listläge.

Du har också fått tillgång till ett listläge där alla fakturor finns synliga.

Lägg till ny kund

För att lägga till en ny kund klickar du på knappen ”Ny kund” bland snabbknapparna
längst upp på fönstret. Om du har valt att lägga upp egna kundnummer för varje kund
dyker det nu upp en ruta där du kan skriva in ett valfritt kundnummer. OBS!
Kundnumret måste vara i sifferform. Fyll sedan i kundens namn (företagsnamn eller
personnamn), kontakt (om det är en privatperson du fakturerar till lämnar du detta fält
tomt) samt resterande uppgifter. Kunderna kan läggas till en kundkategori, finns inte
önskad kundkategori i listan måste du lägga till en ny kategori. Detta gör du genom att
klicka på menyn ”Kunder” och där välja ”Kundkategori…”. Skriv in önskat
kategorinamn och klicka sedan ”Lägg till”. Klicka sedan ”Återgå” för att stänga ner
rutan. Nu kan du välja den nyligen tillagda kategorin i listan ”Kundkategori”.
För att återgå till faktureringen klickar du på knappen ”Återgå”.
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Fakturering
Skapa faktura

Klicka på knappen ”Ny faktura” bland snabbknapparna. Fakturanummer kommer
automatiskt att räknas upp, du kan med andra ord inte ställa in ett eget fakturanummer.
Välj kund genom att klicka på nedåtpilen längst till höger i rutan
”Kundnr/Medlemsnr”. Här kan du nu se alla befintliga kunder och medlemmar
sorterade efter kundnummer och medlemsnummer. Välj en kund i listan genom att
klicka på denne. Alla uppgifter som du tidigare matat in om kunden hamnar nu i fälten
under. Du kan ändra alla dessa uppgifter utom kundens namn (kan du enbart göra i
Kundregistret). Fakturadatum blir automatiskt satt till dagens datum men det går att
ändra vid behov. Förfallodatum räknas fram genom att addera Betalningsvillkor med
Fakturadatum. Vill du ändra förfallodatum måste du därför ändra Betalningsvillkor
(ändringen gäller bara den aktuella fakturan). Fyll sedan i ”Er referens” (inte ett måste)
och välj sedan aktuell Resultatenhet (detta val finns bara om ni tidigare valt att visa
resultatenheter på ”Inställning” under huvudmenyn).
Nu kan du börja skriva in dina sålda artiklar i rutnätet längst ner på formuläret. Det står
dig fritt att använda även artiklar som inte finns inlagda i artikelregistret. För att
fakturera en artikel som finns i artikelregistret skriver du in dess artikelnummer i fältet
artikelnummer, tryck sedan på ”Enter”-knappen på tangentbordet och då dyker
artikelns namn och pris/st upp. Skriv in önskat antal, tryck ”Enter” och låt
FöreningsAdministratören sköta alla uträkningar som behövs.
Om du vill fakturera en artikel du inte har i ditt artikelregister skriver du in
artikelnummer (behövs inte) och/eller artikelns namn. Skriv sedan in antal följt av
artikelns styckpris.
Tips! Har du valt att använda resultatenheter kan du välja olika resultatenhet för varje
artikel. Nu återstår bara att skriva ut fakturan. Se skriv ut faktura/ kvitto.
Skapa kreditfaktura

En minus/kreditfaktura skapar du ifall kunden/medlemmen varit missnöjd med sitt köp
och vill ha hela eller delar av summan tillbaka. Du går tillväga på samma sätt som vid
skapandet av en faktura. Skillnaden är att du sätter dit ett minustecken framför varje
varas pris vilket i slutänden ger ett negativt fakturabelopp.
Nu återstår bara att skriva ut fakturan. Se skriv ut faktura/ kvitto.
Kontant betalning

Detta val används ifall kunden kommer in och betalar varan kontant. Fakturan kommer
då att fungera som ett kvitto. För att få fram denna funktion klickar du i rutan ”Kontant
betalning”. Bortsett från detta skiljer sig inte tillvägagångssättet något från det vid
skapandet av en faktura.
Nu återstår bara att skriva ut kvittot. Se skriv ut faktura/kvitto.
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Skriv ut faktura/kvitto

Du gör på samma vis för att skriva ut faktura, kreditfaktura eller kvitto. Det enda som
skiljer är vad det kommer att stå på utskriften, därför kommer vi nedan att kalla alla
dessa för faktura.
För att skriva ut klickar du på knappen ”Skriv ut faktura” bland snabbknapparna. Nu
dyker rutan ”Utskrifter fakturering” upp på skärmen. Valet faktura är förvalt så det
återstår bara att välja om man vill skriva ut fakturan på skärmen (förhandsgranska, du
kan sedan skriva ut fakturan från det fönster som dyker upp) eller direkt på skrivaren.
Detta gör du under rubriken ”Destination”. Klicka sedan på knappen ”Skriv ut” för att
visa fakturan på skärmen eller skriva ut den på skrivaren. Om du ångrar dig så kan du
avsluta med knappen ”Återgå”.
Fakturan kommer nu att sättas som utskriven vilket innebär att du inte utan vidare kan
ändra i den. Ifall du ändå vill ändra i den så måste du klicka bort bocken framför rutan
”Utskriven” på fakturan.
Fakturajournal

När man skapat ett antal fakturor är det dags att skriva ut en fakturajournal. På denna
ser du alla de fakturor du skrivit ut sen senaste gången du skrev ut en fakturajournal.
Varje fakturajournal får ett löpnummer som börjar på siffran 1 och fortsätter uppåt.
Journalen används för att lättare hålla koll på vilka fakturor som skickats. Ibland vill
även revisorn eller den som sköter bokföringen se dessa.
OBS! Du kan inte ändra någon av de journalförda fakturorna efter det att du skapat en
fakturajournal. Att en faktura är journalförd syns på att rutan Journalförd på fakturan är
förbockad.
Skriv ut fakturajournal

För att skriva ut en fakturajournal väljer du menyn ”Faktura” och där ”Skapa
fakturajournal”. Nu kommer fakturajournalen upp på din skärm. För att skriva ut den
på skrivaren klickar du på knappen som ser ut som en skrivare längst ner i fönstret där
journalen syns.
Det bokföringsunderlag som hör till fakturajournalen kommer automatiskt att skrivas
ut ifall du väljer att skriva ut direkt på din skrivare. Väljer du att istället att
förhandsgranska fakturajournalen kommer fakturajournal och bokföringsunderlag att
hamna i var sitt fönster, önska du nu skriva ut dem måste du trycka på ”Skriv ut”knappen i bägge fönstren.
Skriv ut bokföringsunderlag

Som tidigare nämnt är inte faktureringen kopplad till programmet bokföringsdel.
Istället kan du skriva ut ett bokföringsunderlag som du sedan kan föra in i bokföringen.
För att göra detta klickar du på menyn ”Arkiv” och väljer ”Utskrifter…”. Välj sedan
”Bokföringsunderlag” i utskriftsrutan. Den högra delen av rutan ändrar nu utseende och
där kommer en listruta fram där du kan välja vilken fakturajournal du vill skriva ut.
Klicka på den nedåtpekande pilen längst ut till höger i rutan för att se de journaler som
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går att skriva ut (den senaste fakturajournalen hittar du längst upp i listan). Välj
destination (skärm eller skrivare) och klicka sedan på knappen ”Skriv ut”.
Återutskrift

Du kan när som helst skriva ut kopior på dina fakturor, fakturajournaler eller
bokföringsunderlag. Gå in på menyn ”Arkiv” och välj där ”Utskrifter…”. Välj sedan
vilken typ av utskrift du vill ha och sedan klicka du för rutan ”Återutskrift”. Välj sedan
det numret på fakturan/fakturajournalen/bokföringsunderlag du vill skriva ut. OBS!
Skriv samma nummer i både rutan ”Fr.o.m.” och ”T.o.m.” Vill du ha flera utskrifter på
en och samma gång skriver du startnumret i ”Fr.o.m.” och slutnumret i rutan ”T.o.m.”.
Faktura via epost

I FA kan du skicka ut fakturor med hjälp av Outlook.
Innan du påbörjar utskicket skall du ändra texten som följer med epostutskicket. Denna
inställning hittar du i Huvudmenyn och menyn ”Arkiv” och ”Inställningar…”. Texten
hittar du under ”Text för rapporter”.

Ställ sedan in ”Typ av text” till Epost medlem.
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Fyll i önskad rubrik och önskad text och tryck därefter på knappen ”Spara text”.
Nu är det dags att ange skapa fakturor om du inte gjort det innan och det hittar du under
avsnittet Fakturering.
För att genomföra själva utskicket väljer du Fakturor och menyn ”Arkiv” och
”Utskrifter…”

Tryck därefter på ”Skriv ut” och programmet genererar eventuellt ett meddelande för
varje faktura. Beroende på vilken version av Windows du har så kan det dyka upp ett
varningsmeddelande när meddelandet skapas.
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Finns inte filen epost.log så frågar programmet om den skall skapas. Svara Ja på
frågan. Filen används för att logga epostutskicket.
Du hittar alla skickade medlemsavgifter i Outlooks mapp Skickat.
Epostadressen till fakturorna hämtas från medlemsregistret eller från kundregistret
beroende på från vilket register fakturamottagaren valts.
OCR-faktura från fakturering

För att fakturera med OCR-funktionen aktiverar du denna under meny Arkiv –
Inställningar och kryssar i ”Använd OCR”. Därefter fakturerar du som tidigare.
Inläsning av OCR-fakturainbetalningar

För att läsa in betalningar från bankgirot börjar du med att hämta hem betalningsfilen
från din internetbank. Välj betalsätt och detta måste vara bankkontot eftersom
programmet endast hanterar OCR från bankgirot. Filen läser du därefter in via
Fakturering – Inbetalningar… och sedan knappen OCR-import.
Du får nu en fråga om du skall skapa en ny journal eller fortsätta på aktuell journal.
Därefter väljer du filen som skall läsas in. Blir det några felaktigheter skapas en loggfil.
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Inbetalningar
Nu är det dags för kunden att betala sin skuld till er förening. För att komma åt
inbetalningarna klickar du på menyn ”Fakturering” och sedan på ”Inbetalningar”.
Skapa ny inbetalning

Du hamnar automatiskt på en ny inbetalning. På varje inbetalning kan du skriva in hur
många inbetalda fakturor du vill. Vi rekommenderar dock att du gör en (1) särskild
inbetalning för varje dag. För att skriva in en ny inbetalning klickar du i rutan under
rubriken ”Fakturanr” och skriver där in aktuellt fakturanummer (om du är osäker kan
du dubbelklicka i rutan och få fram alla fakturor). Kundens namn kommer nu att
automatiskt fyllas i. Skriv sedan in det belopp kunden betalt (oftast hela
fakturabeloppet, men delbetalningar går också bra). Välj sedan det konto kunden betalt
till (plusgiro, bankgiro eller kontant). Är du osäker på de aktuella kontonumren kan du
dubbelklicka i rutan och välja rätt konto ur listan som då kommer fram.
Skapa inbetalningsjournal

När du är klar med dina inbetalningar bör du skriva ut en inbetalningsjournal för att på
ett enkelt sätt kunna arkivera dina inbetalningar. På denna ser du alla dina inbetalningar
sedan senaste gången du skrev ut en inbetalningsjournal. Du måste skapa en
inbetalningsjournal för att kunna få ut bokföringsunderlag för betalningarna.
Det bokföringsunderlag som hör till inbetalningsjournalen kommer automatiskt att
skrivas ut ifall du väljer att skriva ut direkt på din skrivare. Väljer du att istället att
förhandsgranska inbetalningsjournalen kommer inbetalningsjournal och
bokföringsunderlag att hamna i var sitt fönster, önska du nu skriva ut dem måste du
trycka på ”Skriv ut”-knappen i bägge fönstren.
Skapa bokföringsunderlag för inbetalningar

Klicka på knappen ”Skriv ut” ibland snabbknapparna eller klicka på ”Arkiv”-menyn
och välj ”Utskrift…”. Nu dyker en utskriftsruta upp där du ska välja alternativet
”Inbetalning – bokföringsunderlag”. Sedan väljer du vilken inbetalningsjournal du vill
skriva ut under ”Urval” (senaste journalen innehar det högsta numret i listan). Välj
sedan ”Destination” (bildskärm eller skrivare) och klicka sedan på knappen ”Skriv ut”.
Bokföringsunderlaget kommer nu upp på din skärm eller ut på sin skrivare beroende på
vilket du valt under ”Destination”.
Påminnelse/kravfaktura

FöreningsAdministratören ger dig möjlighet att skriva ut påminnelse/krav till de
kunder som ej betalt sina fakturor. För att få möjlighet att göra detta måste du befinna
dig i Inbetalningar. Härifrån väljer du ”Arkiv”-menyn och i den väljer du
”Påminnelser”.
På skärmen ser du nu alla de fakturor vars förfallodatum har gått ut och där inte full
betalning registrerats.
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Du kan också filterera på fakturajournal för att snabbt hitt rätt fakturor.

Ifrån denna ruta kan du nu välja om du vill skriva ut en Påminnelse, ett Krav eller en
Kopia på originalfakturan. Du kan välja att skriva ut påminnelse/kravet direkt på
skrivaren eller först förhandsgranska den på skärmen.
För att skriva ut en påminnelse klickar du någonstans på den önskade raden. Klicka
sedan på knappen ”Skriv ut”. Välj sedan vilken typ av utskrift du vill göra (påminnelse,
krav eller kopia) och klicka sedan på ”Skriv ut”.
Andelsavgifter
Inställningar

I huvudmenyn väljer du ”Arkiv ”-menyn och
”Inställningar för FA”.
Kryssa i alternativet ”Andelsavgifter”. När
andelsavgifter är aktiverat tänds ”Andelsavgift”
och ”Namn på andelsrapport” upp.
I andelsavgifter fyller du i det totala beloppet som
skall fördelas på medlemmarna.
Namn på andelsrapport ger en rubrik på
rapporten t ex ”Fördelning vägavgift”.
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Medlemsuppgifter

I formuläret medlemsuppgifter som du
öppnar via huvudmenyn och knappen
”Medlemmar”. Där fyller du i
medlemmens ”Andelstal” i procent i detta
fall 10 %. Summan av alla medlemmars
andelstal skall bli 100 %. Det finns också
en möjlighet att ange en ”Benämning” för
t ex fastighetsbeteckning eller båtplatsnr.
Utskrift Andelsavgifter

För att kontrollera andelsavgifterna kan du nu skriva ut rapporten ”Andelsavgift” via
”Arkiv”-menyn och ”Utskrifter”. Välj rapporten ”Andelsavgift” och skriv ut. Så får du
nedanstående utskrift.

Fakturering

För att skapa andelsfakturorna går du till huvudmenyn och sedan ”Fakturor”.
Välj menyn ”Fakturering” och ”Skapa andelsfaktura…”
Ange vilket urval du önskar t ex Andelstal (alla med andelstal).
Andelsbelopp skall utgöra det totala beloppet som fördelas på medlemmarna. Du når
även utskriften ”Skriv ut Andelsrapport” direkt härifrån.
Du har möjlighet att ange att ta med upp till 3 artiklar per faktura. Artiklarna skapar du
i artikelregistret som du når via ”Fakturera”-menyn och ”Artikelregister…”. Namnge
artiklarna till det som du vill ska stå på andelsfakturan. Kryssa i rutan ”Ta med” för de
rader du vill ta med.
Ange enligt andelstal eller fast belopp för raderna du vill ta med. Andelstal ger en rad
med Andelstalet multiplicerat med Total andelsavgift.
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När du gjort alla inställningar trycker du på knappen ”Skapa fakturor” och dessa
genereras då för samtliga medlemmar i urvalet. Du får även information om hur många
som skapats och en möjlighet att skriva ut dessa.

För avbokning av betalningar läser du mer under avsnittet Inbetalningar.
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SRU-kodning av konton
Du har nu möjlighet att få utskrift av beloppen per SRU-kod. Detta gör du genom att
först ange SRU-koder på konton.
Du hittar dina konton i bokföringsdelen och där väljer du menyn ”Bokföring” och
”Ändra namn på konto”.

Du kan därefter skriva ut summorna via menyn ”Arkiv” och ”Utskrifter…” och SRUlista.
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Momspliktig verksamhet
För att aktivera momsfunktionerna i programmet väljer du först ”Bokföring”-delen och
där väljer du menyn ”Bokföring” och ”Inställningar moms”. Där kryssar du i rutan
”Momspliktig verksamhet” enlig bilden nedan.

Du anger även vilka momskonton du vill använda. Har du inte momskonton upplagda
så gör du det under menyn ”Bokföring” och ”Nytt konto…”.
Systemet använder följande koder för att hantera moms.
M1=Momssats 1 (Försäljningskonto)
M2=Momssats 2 (Försäljningskonto)
M3=Momssats 3 (Försäljningskonto)
M4=Momssats 4 (Försäljningskonto)
F=Momsfri (Försäljningskonto)
U1=Utgående moms momssats 1(vanligtvis konto 2610)
U2=Utgående moms momssats 2
U3=Utgående moms momssats 3
U4=Utgående moms momssats 4
I1=Ingående moms (vanligtvis konto 2640)
Momsrapporten skriver du ut månadsvis, kvartalsvis eller årsvis beroende av din
redovisningsperiod.
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Momsrapport skriver du ut från bokföringsdelen och ”Arkiv” och ”Utskrifter ”. Välj
alternativet ”Momsrapport” och ställ in önskad period via fälten Datum fr o m och
Datum t o m. Tryck därefter på skriv ut.

Du bokför sedan rapporten genom att föra beloppet från utgående moms och ingående
till momsavräkningskontot. Datumet för transaktionen bör du sätta till den sista dagen i
den redovisade momsperioden.
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LOK-blankett
Välj LOK-stöd på huvudmenyn för att hantering av LOK-bidrag. Formuläret visar ett
närvarokort där man fyller i idrott, lokal, år samt om det gäller första eller andra halvan
av året.

I deltagarlistan fyller man i upp till 15 deltagare och upp till två ledare.
Till höger under fliken Sammankomster fyller man i uppgifter om upp till 25
sammankomster. Markera sammankomst genom att klicka på numret för
sammankomsten. Nu kan man fylla i typ av aktivitet, datum och mellan vilka klockslag
som aktiviteten ägde rum. Här kryssar man också i vilka som var närvarande under
aktuell sammankomst.
För att se antalet bidragsberättigade deltagartillfällen, klicka på fliken
Deltagartillfällen. Information om vilka regler som gäller för att få bidrag finns att få
från Riksidrottsförbundet.
För att skapa ett nytt närvarokort klickar man på Poster och Nytt i menyn eller
knappen Nytt i verktygsfältet. Man kan också bläddra mellan olika närvarokort med
hjälp av knapparna i verktygsfältet eller menyalternativen Nästa, Föregående, Första
och Sista under Poster.
För att skriva ut närvarokort väljer man knappen Skriv ut i verktygsfältet eller
Utskrifter… under menyn Arkiv. Här kan man välja att förhandsgranska utskriften
eller skriva ut direkt genom att välja Bildskärm eller Skrivare under Destination.
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Koppla grupp till en LOK-blankett
Nytt från och med version 2006 av FöreningsAdministratören är att du nu kan lägga till
hela grupper på dina LOK-blanketter. Tidigare har du behövt lägga upp deltagarna en
och en. För att lägga till en grupp till på en blankett går du in i LOK-stödet och ställer
dig på aktuell blankett (eventuellt för du skapa en ny) och väljer menyn ”Arkiv” och
där ”Lägg till grupp…”.

Välj den grupp du vill lägga till i listan ”Grupp”
och klicka på knappen ”Lägg till”. En
bekräftelse kommer nu upp på skärmen. Om du
vill kan du lägga till fler grupper på en och
samma LOK-blankett bara inte antalet
överstiger 15.
OBS! Endast personer med personnummer (sex eller tio siffror) i medlemsregistret
kommer att läggas in i LOK-blanketten.
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Att byta till BAS 2000

För dig som skapar en ny förening i FöreningsAdministratören utgår kontoplanen
automatiskt från BAS 2000.
du som redan har använt FöreningsAdministratören under ett antal år och kanske vill
byta till den nya kontoplanen måste göra ett antal åtgärder för gå över till den nya
kontoplanen.
Steg 1
Skriv ut aktuell balans- och resultatrapport, alternativt en huvudbok från din förening.
Sammanställ dessa i en lista i ett kalkylprogram eller på ett papper för hand enligt
nedan:

Konto
1910
1920
1930

Namn
Kassa
Plusgiro
--osv

Saldo
15.250 kr
18.000 kr

Steg 2
Skapa en ny förening och skriv ut kontoplanen. Denna kontoplan innehåller förslag till
konton för din förening enligt BAS 2000. Denna kontoplan innehåller inte alla de
konton som du behöver utan du kommer att få lägga upp nya konton, samtidigt
innehåller den också konton som du inte behöver.
Steg 3
Till din lista som du skapade under steg 1 lägger du nu till 3 ytterligare kolumner som
innehåller följande information.

Gamla kontoplanen
Konto
Namn
1910
Kassa
1920
Plusgiro
1930
--osv

Saldo
15.250 kr
18.000 kr

Nya kontoplanen
Konto
Namn
1910
Kassa
1920
Plusgiro
1930
- -osv
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Steg 4
I din gamla föreningen lägger du nu till alla konton som inte finns tidigare och de som
redan finns men har fel namn byter du namn på. Använd Bokföring Nytt konto… för
att skapa nya konton.
Steg 5
Utifrån listan i steg 3 skapar du en verifikation där saldona förs över till motsvarande
nyskapade eller namnändrade kontot. Varje konto som har ett debet saldo bokas över
med en kredit kontering t ex konto 1910 Kassa har ett debet saldo på 15.250 kr för att
flytta detta saldo krediteras kontot och det nya kontot debiteras och får då rätt saldo.
Verifikation upprättas enligt följande:
Konto
1910

Debet
15.250 kr

Konto
1910

Kredit
15.250 kr

1920
osv

18.000 kr

1920

18.000 kr

OBS! Samtliga åtgärder görs i din gamla förening. Konton som inte används längre bör
du byta ut namnet till ”Används ej”. Konton som tidigare använts kan inte tas bort
eftersom det finns belopp som ligger på dessa konton. I en framtida version kommer en
systemunderhållsmodul där tidigare år kommer att kunna raderas och då kommer du
kunna ta bort dessa konton.
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Säkerhetskopiering
Kapitelupplägg:
 Hur du gör en säkerhetskopia
 Hur du återställer en säkerhetskopia
Säkerhetskopiering innebär att du sparar all information om en förening i en speciell
datafil. Oftast sparas en sådan här fil på ett USB-minne för att ha kvar informationen
om hårddisken går sönder. Det finns dock inget som hindrar att du sparar en
säkerhetskopia på hårddisken (C:\) eller på en extern hårddisk. Hur ofta en
säkerhetskopia skall göras beror på hur hög säkerhet du vill ha mot att förlora
information som är registrerad i FöreningsAdministratören. Att göra en säkerhetskopia
går så fort att det rekommenderas att alltid göra en säkerhetskopia efter varje gång du
har registrerat in nya uppgifter i programmet.
FöreningsAdministratören stödjer ej kopiering till CD eller DVD.
Göra en säkerhetskopia
Börja med att koppla in din externa hårddisk eller ditt USB-minne till datorn.
För att skapa en säkerhetskopia klickar du på Säkerhetskopiera i menyn Förening som
du hittar på huvudmenyn. Följande bild visas:

Klicka på knappen ”Bläddra…” för att välja vart du vill lägga din säkerhetskopia.
Följande bild visas. I bilden nedan så är ett USB-minne valt. (Det går även bra att
fortsätta ner i strukturen och lägga din säkerhetskopia i valfri mapp.) Klicka sedan på
knappen ”OK”.
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Bilden ovan försvinner nu och i textrutan till vänster om knappen ”Bläddra…” står nu
vald sökväg. Klicka på knappen ”Utför kopiering” nere till vänster. Följande bild visas:

Tryck på knappen ”OK”. Säkerhetskopieringen är nu klar. Programmet har nu stängt
din förening så ifall du vill fortsätta att arbeta måste du öppna den på nytt.
Återställa en säkerhetskopia
Om det är så att hela FöreningsAdministratören har försvunnit från datorn av någon
anledning måste först FöreningsAdministratören återinstalleras. Använd original
installationsdisketterna eller kopior av dessa och följ installationsanvisningarna som
medföljde programmet.
För att återställa en säkerhetskopia måste du först välja att arbeta med någon förening,
det spelar ingen roll med vilken förening, och välja funktionen Förening, Återställ
säkerhetskopia från huvudmenyn. Vid detta kommando avslutas aktuell förening och
programmet ställer sig i ett läge för att återställa en säkerhetskopia.
Observera att om den förening som du vill återställa är raderad startas ändå
återläggningen av säkerhetskopian från en annan förening. Finns ingen annan förening
får du skapa en ny förening bara för att komma åt funktionen.
Börja med att koppla in den enheten (extern hårddisk, USB-minne eller diskett) där du
sparat din säkerhetskopia.
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Klicka på ”Återställ säkerhetskopia…” i menyn ”Förening” på.

Ovanstående bild visas nu. Klicka på knappen ”Bläddra…” för att bestämma varifrån
du vill hämta din förening. Följande bild visas nu:

Välj den enhet (extern hårddisk, USB-minne eller diskett) där du sparat din
säkerhetskopia. Klicka sedan på knappen ”OK”. Följande bild visas:
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FöreningsAdministratören visar nu de föreningar som finns lagrade på enheten du
valde (se bild ovan). Klicka på den förening du vill återställa och klicka sedan på
knappen ”Återställ kopia” nere till vänster i rutan.
Eventuellt kommer nu följande ruta upp:

Klicka på knappen ”Ja” för att återställa din kopia.
Svarar du Nej kommer inte din säkerhetskopia att återställas.
OBS! FöreningsAdministratören kommer att lägga alla återställda säkerhetskopior i
samma mapp som programmet är installerat i. Standard är C:\Program\FA.
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Windows-Vista
Som en del i att få FöreningsAdministratören att fungera smärtfritt på Windows
Vista har vi nu lagt till en möjlighet att lägga föreningsdatabasen på ett annat ställe på
datorn. När du försöker öppna eller skapa en databas i Windows Vista så kommer
programmet att vilja att du flyttar filerna till en annan mapp.

Klicka på knappen ”Ja” i dialogrutan ovan.

Klicka på knappen ”Ja” i dialogrutan ovan om du har en färsk säkerhetskopia annars
bör du göra en först.
Programmet kommer själv att föreslå att du flyttar filerna till mappen C:\Fadb. Vill
du istället lägga dem i en annan mapp/katalog går det bra. OBS! Lägg dem inte i
någon mapp/katalog som ligger under C:\Program eller C:\Program files.

Copyright© 1992-2016 AVIA AB, Box 108, 575 21 Eksjö

Sid 81

Manual

FöreningsAdministratören

Att manuellt ändra sökväg
Det finns även möjlighet att manuellt ändra sökväg till dina databasfiler om så
önskas. Från huvudmenyn går du då in i menyn ”Arkiv” och väljer sedan
”Inställningar”. Följande dialogruta visas då:

Klicka på knappen ”Bläddra” (…) (klicka på knappen Ja om du vill fortsätta) och
välj sedan var programmet ska leta efter dina databasfiler. OBS! Du måste själv
kopiera över dina databasfiler från mappen C:\Program\FA för att programmet ska
hitta din/dina föreningar. Det gör du enklast via Utforskaren eller Den här datorn
(Datorn i Win Vista).
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PDF-funktion för rapporter

Du kan nu skapa PDF-filer direkt från programmet. PDF-funktionen funktionen
använder Windows inbyggda XPS-skrivare som finns med från Windows XP. Så du
som använder en tidigare version av Windows kan inte använda funktionen.
För att funktionen skall fungerar skapar FöreningsAdminstratören en mapp i ”Mina
dokument”/”Dokument” som heter ”FAUtskrift”.
När du ska skapa en PDF väljer du Arkiv – Utskrifter och i Destination ställer du in
PDF.

När du väljer ”Skriv ut” visas följande information som anger att du måste skriva ut
dinafiler till ”Mina Dokument\FAUtskrift”.

Tryck ”OK” och välj sedan till vänster ”Dokument” och undermappen FAUtskrift.
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Leta sedan upp mappen FAUtskrift. Du behöver bara göra denna åtgärd första gången
du skapar en PDF.
Fyll i önskat namn i fältet Filnamn och tryck därefter ”OK”.

Du hittar dina PDF-filer i samma mapp.
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Snabbkommandon

FöreningsAdministratören används snabbast genom de snabbkommandon som finns
inbyggda. Ett snabbkommando är en kombination av 2 söt tangenter på tangentbordet,
som utlöser en funktion eller dyl. Snabbkommandona används istället för att klicka på
knappar och menyer med musen. Följande snabbkommandon finns i
FöreningsAdministratören:
I Huvudmenyn:
Bokföringen
Medlemsregistret
Ändra föreningsuppgifter
Byt förening

Ctrl + b
Ctrl + m
Ctrl + f
Ctrl + n

I Bokföringen:
Spara verifikation
Ny verifikation
Utskrifter
Gå till
Automatisk saldering
Gå mellan fälten
Kontolistan
Gå till

Ctrl + s
Ctrl + n
Ctrl + p
Ctrl + b
Ctrl + d
Enter
Shift + Enter
Ctrl + g

I Medlemsregistret:
Utskrift
Sök medlem
Ta bort medlem
Ny medlem
Nästa medlem
Föreg. medlem
Första medlemmen
Sista medlemmen
Anslut till grupp

Ctrl + p
Ctrl + b
Shift + delete
Ctrl + n
Page Up
Page Down
Ctrl + Home
Ctrl + End
Ctrl + A

Det finns även snabbfunktioner för att hoppa mellan olika fält, listor och alternativlista
i respektive formulär/dialogruta. Varje fält, lista eller alternativlista har ett namn, och
en bokstav i detta namn är understruket. För att hoppa, tryck ner <Alt> och tryck på
den bokstav som är understruken i namnet. Efter detta ställer sig markören i det fält,
lista eller alternativlista med detta namn.
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Övningsföreningen
Till FöreningsAdministratören medföljer en övningsförening. Övningsföreningen
installeras tillsammans med programmet. Namnet på denna förening är
”Övningsförening” (databasen som är skapad till föreningen heter ”ovning”
Övningsföreningen är till för att du skall kunna titta och öva på funktioner i en befintlig
förening. Informationen i övningsföreningen är påhittad, och du får använda den på
valfritt sett (radera, ändra, skriva till egen information m.m.)
Övningsföreningen innehåller 45 st. medlemmar av varierande kategorier. För
medlemskategorin ”familj” är medlemsavgiften angiven till 100 kr för varje extra
familjemedlem utöver den första som betalar 400 kr (senioravgiften). Det finns 4 olika
grupper i föreningen, Betald medlemsavgift, Styrelseledamot, Tävlingsledare och
Träningsgrupp 2. Den siste medlemmen har medlemsnummer 50, p.g.a. att en del
medlemmar har raderats så att de numren ej finns kvar.
Bokföringen omfattar två bokföringsår. Det första året börjar med att det bokförs
ingående balanser från en tidigare manuell bokföring. Vid första årets slut är det sedan
gjort ett bokslut, vilket visar på att det blev en förlust detta år, förlusten bokförs mellan
resultat och eget kapital. För det andra året har de ingående balanserna hämtats och året
har löpt i ett par månader. Varje år omfattar ca: 20 verifikationer.
Övningar som är lämpliga att göra på övningsföreningen.:
 Ta en säkerhetskopia av övningsförening, återställ sedan kopian.
Om du känner på er att du gjort rätt, gör om kopieringen fast radera
originalet efteråt och återställ sedan
 Sök reda på en medlem som heter Alva Nilsson och ändra hennes
telefonnummer.
 Skriv ut en medlemslista över de medlemmar som ej betalat
medlemsavgiften.
 Skriv ut en adresslista över styrelsen.
 Byte av bokföringsår, mellan de två som finns skapade
 Skriv ut en verifikationslista på skärmen, och titta på
verifikationerna för bokslutet och för bokföringen av de ingående
balanserna för första räkenskapsåret.
 Skapa ett nytt tredje bokföringsår, samt hämta in de ingående
balanserna (från andra räkenskapsåret).
Det finns självklart många fler övningar att göra, efter ett litet tag märker du nog själv
vad du tycker är svårt och kan då i övningsföreningen testa det.
Om du skall göra något i er egen ”skarpa” förening och du inte är riktigt säker på hur
det fungerar, ta för vana att testa funktionen i övningsföreningen först.
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Support

Har du problem med programmet har du möjlighet att kontakta oss på AVIA för att få
svar på dina frågor. Vår support omfattar endast senaste versionen.
Du når oss enligt följande:
E-post

info@avia.se

Adress

AVIA AB
Box 108
575 21 Eksjö

Telefon
Fax

0381-131 15
0381-131 14

Supporttid

Tisdagar
Torsdagar

08.00 – 11.30
08.00 – 11.30

Teamviewer

Nu kan du starta funktion för fjärrstyrning av datorn direkt ifrån FA genom att klicka
på knappen Teamviewer.
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