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Félagaskýrslur

Farið inn á 
www.lions.is

Smellið á hnappinn 
“MyLCI”

http://www.lions.is/
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Smellið á “MyLCI”
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Þið farið inn í kassann 
þar sem stendur         

,,My Tasks”

Smellið þar sem stendur 
Report ,,No membership 

changes for Apr 2022“
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Smellið á ,,Report”
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Confirmation
Hér kemur staðfesting 
á að þú hafir skilað 
skýrslunni.
Það er komið hak í 
reitinn A fyrir apríl.
Þar með hefur þú lokið 
því að skila félaga 
skýrslu þann mánuð 
fyrir klúbbinn þinn.
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Eins og þið sjáið á 
þessari glæru eru 
hlekkirnir til að gera 
skýrsluna nú horfnir.



Félagaskýrslur – taka 2
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Smellið á “MyLCI”



10

Ef við gleymum að 
skila skýrslu fyrir 
mánaðamót er hægt 
að gera það á annan 
hátt.
Þið smellið á ,,More 
membership“ í “My 
Members” kassanum
Neðst í vinstra horninu
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Fyrir neðan þar sem 
stendur “Members” 
er reitur þar sem 
stendur ,,Report no 
changes for Month“
Smellið á örina. 
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Smellið á 
“April 2022”
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Smellið á „Report“
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Þarna er hakið komið 
fyrir neðan A-ið fyrir 
April



Breytingar á félagatali
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Nýr félagi 
skráður inn

Smellið á: 
“My Lions Club”

“Members”
“Add Member”
“New Member”
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Nýr félagi 
skráður inn

Eftir að þú ert 
búinn að fylla út 
alla reiti smellir 

þú á “Save”

Regular Member: Virkur félagi
Honorary Member: Heiðursfélagi
Affiliate Member: Stuðningsfélagi
At Large Member:Aukafélagi
Associate Member: Gestafélagi
Privileged Member: Sérréttindafélagi
Student Member: Námsmannaaðild

Sjá nánar í handbók um réttindi og
skyldur ólíkrar félagaaðildar

Valgluggi opnast og félagar í klúbbnum birtast
Réttur meðmælandi valinn og nafn hans birtist.

Skírnarnafn

Millinafn

Eftirnafn

Kyn

Fæðingarár

Dagsetning 
inngöngu
Tegund aðildar

Deild já/nei

Meðmælandi

Gælunafn

Atvinna

Nafn maka

Land

Heimasími

Farsími

Netfang
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Breytingar á 
félögum

Sami valgluggi 
birtist og þegar nýr 
félagi er skráður.
Upplýsingum er 
breytt og smellt á 
„Save“ og 
breytingum er lokið

Félagatal

Breyta félaga
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Félagi hættir: 
útskráning

Drop Resigned in Good Standing - Hættir í fullu fjöri án ástæðu

Drop Non-Pymt of Dues - Greiðir ekki gjöldin

Drop Non-Attendance - Mætir ekki 

Drop Non-Pymt of Dues and non Attendance - Greiðir og mætir ekki

Drop Transferred in Good standing - Fluttur í annan klúbb

Drop Moved - Fluttur

Drop Deceased - Látinn

Drop Other - Annað

Staðfesting fæst um að félagi

hafi verið tekinn út
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Endurkoma 
félaga

Ef 2 eða fleiri ár líða 
frá því að félagi hættir 
í klúbbi og kemur aftur 

þá munu allar 
upplýsingar um hann 

verða horfnar úr 
kerfinu. Það er eins og 

hann hafi ekki verið 
félagi í hreyfingunni 

áður.

Leitarskilyrði sett og 
smellt á „Search“

Félagi snýr aftur

Gildisdagsetning

Hvernig félagi

Ljúka aðgerð með því að 
smella á „Add“
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Flutningur 
félaga á milli 

klúbba

Félagi flytur á milli 
klúbba

Gildisdags
etning

Hvernig 
félagi

Hvernig félagi

Gildisdagsetning

Leitarskilyrði sett og 
ýtt á „Search“

Ljúka aðgerð með því að 
smella á „Add“



Skráning 
embættismanna
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Skráning 
embættismanna

Skrá viðtakandi stjórn

Núverandi ár

Komandi ár

Undanfarin ár

Formaður

Varaformaður

2 Varaformaður

Ritari

Gjaldkeri
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Skráning 
embættismanna



„Club administrator“
Aðstoðarmaður stjórnar



26

1. My Lions Club
2. Officers

3. Lions Club Amins
4. Add Officer
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5. Select Member
6. Veljið viðkomandi

7. Save
8. Club Administrator
er skráður og kominn
með sömu réttindi og

ritari 



Íslenskir klúbbatitlar
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1. Add Local Title
2. Skrá titilinn og ýta á 

Save
3. Staðfesting á 

titlinum „stallari“



30

1. Officer type
2. Local Titles
3. Add officer

4. Velja viðkomandi
5. Save



Upplýsingar um klúbb
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Upplýsingar um 
klúbb



Endilega hafið samband ef þið þurfið aðstoð

Sigfríð Andradóttir - sigfrida@simnet.is
Sigríður Guðmundsdóttir – sigud69@gmail.com 

mailto:sigfrida@simnet.is
mailto:sigud69@gmail.com

