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Indledning 
I efteråret 2022 får FDF nyt medlemssystem. Carla bliver erstattet af 
Medlemsservice. Kredsene kan se frem til  

• Enklere medlemshåndtering 

• Online indmeldelse, hvor forældrene selv taster oplysningerne 

• Arrangementsmodul med betaling 

• Mail- og SMSafsendelse 

• Kontingentmodul 

• Udlægsmodul til lederes udgifter 

• Regnskabssystem med automatisk bogføring af kontingent og 
arrangementsbetalinger og meget mere 

 
Data fra Carla bliver migreret til Medlemsservice og derfor er det vigtigt, 
at Carla er så opdateret som muligt.  
 
I denne vejledning kan du læse mere om, hvad der er vigtigt at opdatere 
omkring pårørende til medlemmer og hvordan du gør det. 

Pårørende i Medlemsservice 
Medlemsservice bruges til at opbevare alle oplysninger om kredsens 
medlemmer, deres pårørende samt andre personer med relation til 
kredsen.  
Hver person (medlem eller pårørende) i Medlemsservice har sit eget 
stamkort – og kun ét stamkort, selvom man er pårørende til flere, både 
leder og pårørende, tilknyttet flere kredse osv. 
Alle personer, der er registreret i Medlemsservice, kan logge ind og se de 
oplysninger, der er registreret om dem. De kan også selv redigere (de 
fleste) oplysninger. Forældre (og værger osv) har adgang til oplysninger 
om dem selv og deres børn. 
 
I Medlemsservice kan et medlem have mange pårørende registreret. Et 
valgfrit antal af disse pårørende kan registreres som ”Primær pårørende” 
og vil således modtage mails og SMS’er, der sendes via Medlemsservice. 
Derfor er det vigtigt, at både mor og far (og andre pårørende, der har en 
rolle i barnets liv i forhold til FDF) registreres med deres eget stamkort. 
 
I Medlemsservice kan man benytte sin mail-adresse til at logge ind. 
Derfor er det vigtigt, at mailadresser kun optræder én gang i 
Medlemsservice, samt at de er registreret på den person, som mail-
adressen tilhører. Hvis en person ikke har en mailadresse (hvilket vil 
gælde for de fleste børn), så skal der ikke registreres en mail på 
vedkommendes stamkort. 

Forberedelse i Carla 
I Carla er mange medlemmer registreret med deres forældres mail-
adresser og telefonnumre. Det betyder, at der ikke bliver oprettet 
pårørende i Medlemsservice og forældrene ikke har deres eget login, men 
logger ind som barnet. Det er noget rod i forhold til god behandling af 
persondata, afsendelse af mails, tilmeldinger til ture osv. 
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Det er muligt at rette i oplysningerne, når Medlemsservice er gået i luften, 
men det anbefales at gøre et forarbejde i Carla. På den måde bliver 
kredsen klar til at benytte Medlemsservice fra starten af. 
 
De fleste pårørende er kun pårørende til ét barn i FDF og skal således kun 
optræde én gang i Carla og hermed overføres én gang i Medlemsservice. 
Se afsnittet Opret pårørende i Carla. 
 
Forældre til søskende vil være oprettet to eller flere gange i Carla. Her 
skal I være særligt opmærksomme både i Carla og i Medlemsservice. Se 
afsnittet Søskendes pårørende. 
 
Nogle ledere er samtidig registreret som pårørende, fordi deres børn også 
er aktive i FDF. Her skal I være særligt opmærksomme både i Carla og i 
Medlemsservice. Se afsnittet Lederbørns pårørende. 
 

Opret pårørende i Carla 
Alle børnemedlemmer kan med fordel have oprettet sine forældre, værger 
eller andre voksne pårørende i Carla. 
 

 
Her er et billede af Hans’ oplysninger i Carla. 
Hans er 10 år gammel og er derfor ikke gammel nok til selv at betale 
kontingent osv. Han skal derfor have tilknyttet minimum 1 pårørende. 
Hans har en mail registeret, der i virkeligheden tilhører Hans’ far, Peter. 
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Gå til fanen Kontaktpersoner og tryk Rediger. 
 
 

 
Tryk på Ny kontaktperson 
 

 
Indtast oplysningerne på Hans’ far og tryk Gem. 
 
Vær opmærksom på, om den pårørende har samme adresse som 
medlemmet eller ej.  
 
I Carla kan et medlem kun have 1 primær pårørende. I Medlemsservice 
kan et medlem have lige så mange primære pårørende, som der er brug 
for. Derfor er det underordnet om feltet Primær kontaktperson bliver 
krydset af eller ej, da det alligevel skal ændres/tjekkes i Medlemsservice. 
 
Indhold i feltet Beskæftigelse flyttes ikke med til Medlemsservice, så det 
bøver ikke udfyldes. 
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Opret Mor eller andre pårørende til Hans på samme måde.  
 
Slut med at trykke på Gem i øverste venstre hjørne. 
 
Gøres dette i Carla vil alt være korrekt i Medlemsservice fra start. 
 

Søskendes pårørende 
Maja og Morten er søskende. De har samme far, Mads, og mor, Mette. 
Far Mads og Mor Mette er derfor oprettet som kontaktpersoner til både 
Maja og Morten. 
 
Her er to forslag til, hvordan kredsen kan gøre klar til overflytning af data 
for søskende-pårørende. 

1. Slet pårørende i Carla, så der kun er oplysninger tilknyttet ét barn. 
Når Medlemsservice er i luften, så finder du forældrenes stamkort 
og kobler dem til alle deres børn.  

2. Sørg for, at de to Carla-stamkort for far Mads er identiske i 
felterne Navn, email-adresse,   
Under overflytningen af data vil identiske stamkort blive samlet til 
ét stamkort. 
Det samme gælder mor Mette. 

 
Lav en liste udenfor Carla (på papir eller pc), hvor du noterer, hvilke børn, 
der er søskende. Når Medlemsservice er i luften, så gennemgår du din 
liste og tjekker, at far og mor har ét stamkort hver og disse stamkort er 
knyttet til alle deres børn. Dette kommer der en vejledning om senere.  
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Lederbørns pårørende 
Henrik er tumlingeleder. Hans søn, Torben, er pilt. Henrik står i Carla to 
gange, dels som ”sig selv” og dels som ”Torbens far”. 
 
Vores anbefaling er at slette Henrik som kontaktperson for Torben i Carla 
umiddelbart før overflytningen.  
Lav en liste udenfor Carla, hvor du noterer, hvilke børn, der er lederbørn. 
Når Medlemsservice er i luften, så gennemgår du din liste og tilføjer 
Henriks ”eget” stamkort som pårørende til Torben. Dette kommer der en 
vejledning om senere.  
 
 
Udgivet 16/8-2022 
Monica Hald Ingerslev 
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