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Gott er að fara inn á 
www.lions.isvog 
þaðan inn á  
alþjóðavefinn.

Efst á skjánum 
veljum við 
hnappinn “MyLion”
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Lions Account ID: 
hér setjum við 
netfangið okkar.

Password:            
hér setjum við 
lykilorðið.

Smellið á: “SIGN IN”
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Veljum fyrsta hnappinn: 
MyLion.
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Veljið: „Report Past 
Activity“  til að skrá 
virkni, sem hefur nú 
þegar farið fram.
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Til að hefja skráningu 
smellið á appelsínugula 
flipann „REPORT+“
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Við fyllum út í bleiku 
reitina.

Activity Name – t.d. 
félagsfundur, verkefni, 
fjáröflun o.s.frv.
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Activity Duration - 
dagsetning virkni, við 
veljum „Single Day“ ef 
þetta var ein dagsetning 
en „Multiple Day“ ef það 
voru fleiri en einn dagur.
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Date – dagsetning virkni, 
sjá dagatal við endann á 
bleiku línunni, þar er 
smellt á viðkomandi 
dagsetningu.
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Activity Type – hér er hægt að 
velja um 4 möguleika:

Service Project/ þjónustuverkefni 
Fundraiser/fjáröflun 
Meeting/fundur, samvera 
Donation/afhending gjafa.
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Ef við veljum 
„Fundraiser“ skal fylla 
út, „Cause“ – hver var 
ástæða fjáröflunarinnar 
samkvæmt verkefnum 
hreyfingarinnar. 
„Project Type“ breytist 
eftir því hvað við völdum 
í „Cause“.      
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Einfaldasta er að skrá 
fundi og samveru. Þá 
veljum við „Meeting“
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„Total Volunteers“ hve margir 
mættu á fundinn. 
„Total Volunteer Hours“ hve 
margar klukkustundir, samtals 
allra, fóru í viðburðinn.
 
Í bláa dálkinum er spurt hvort 
einhver, sem ekki er í Lions, 
hafi tekið þátt. 

Additional Metrics: sjá glærur 
um Rauðu fjöðrina. Má sleppa.
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„Who can see this?“ hér 
er hægt að velja um það 
hverjir sjá hvað við 
höfum skráð. Hér skal 
velja „Everyone“ annars 
sjá bara klúbbfélagar 
skráninguna.
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„Description“ hér 
skráum við, á íslensku, 
nokkur orð um 
viðburðinn.
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Ef við eigum mynd, eina eða fleiri, 
frá viðburðinum má skipta út 
myndinni af konunni í gula vestinu.

Þá þarf að eiga myndina í tölvunni 
og smella á myndina „Featured 
Photo“ og “UPLOAD”  til að sækja 
mynd og síðan má nota + í „Photo 
Gallery“ til að sækja fleiri myndir. 
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Við veljum „Select 
Image“ og veljum mynd 
úr tölvunni okkar og 
síðan appelsínugula 
flipann „Save Image“
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Að lokum smellum við á 
appelsínugula flipann 
„Report“ og þá höfum 
við lokið skráningu.
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Til hamingju þú hefur núna 
skráð virkni á klúbbinn þinn. 



Endilega hafið samband ef þið þurfið aðstoð

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