”Mina sidor” i Bilkårens medlemsregister
Nu kan du som enskild medlem återigen se och uppdatera dina uppgifter i Bilkårens medlemsregister. Du loggar in
via direktlänken: https://bilkaren.se/mina-sidor/ eller via hemsida.

 tryck på
längst upp till höger på Bilkårens hemsida.
 välj Mina sidor
 klicka på länken Mina sidor i slutet av första stycket så kommer du till ArcMember.

Första gången du loggar in använder du funktionen ”Skapa
lösenord” för att generera ett lösenord. Det förutsätter dock
att din e-postadress finns registrerad i medlemsregistret.
Om det inte fungerar kontakta i första hand din lokala kår
(och i andra hand kansliet@bilkaren.se) så kan de
kontrollera att din e-postadress stämmer.

Menyraden:
Välkommen - där ser du de uppgifter som Bilkåren har registrerat om dig
Min profil – där kan du själv uppdatera dina kontaktuppgifter.
Mina inställningar – där kan du ändra ditt lösenord
Admin – är till för medlemsregisteradministratör

Välkommen
På startsidan (Välkommen) ser du de uppgifter Bilkåren har registrerat för dig t.ex. kontaktuppgifter, avtal,
utmärkelser och genomförda utbildningar/kurser

Individuppgifter

– innehåller bl.a. ditt medlemsnummer, postadress, kontaktuppgifter och
registreringsdatum (då du blev medlem).

Diverse

– innehåller bl.a. info om aktivt avtal och utmärkelser.

Medlemskap

– innehåller bl.a. info om vilken kår/kårer du tillhör samt typ och status för ditt
medlemskap. Har du familjemedlemskap så ser du även övriga personer som
ingår i medlemskapet.

Utbildningar och kurser – innehåller info om Bilkårens centrala utbildningar/kurser/konferenser etc samt
deltagarstatus dvs anmäld, antagen, reserv, slutförd.
Fakturor och betalningar – längst ner ser du fakturan (om du klickar på pdf-ikonen,
fakturan) och status om den är betald eller ej

, så kan du se

Kårens egna medlemsregisteradministratörer kan endast hjälpa dig med att uppdatera din postadress och dina
kontaktuppgifter. All annan information samt faktura och medlemsinbetalning kan endast Bilkårens Kansli
(kansliet@bilkaren.se) se och uppdatera.

Min profil
Här kan du själv uppdatera dina kontaktuppgifter.
Obligatoriska uppgifter är markerade med *
Informera även din lokala kår att du har uppdaterat
informationen.

Mina inställningar
Här kan du ändra ditt lösenord samt om du vill ta emot mail och SMS från Bilkåren.

