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För att kunna se och utföra det som beskrivs i guiden så behöver du vara inloggad i 

Membersite. Logga in via https://brukshundklubben.membersite.se/  
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Guide för medlem som är 

inloggad i Membersite  

  Uppdaterad i juli 2022 

Se eller ändra dina kontaktuppgifter  
1. Gå till Min profil. Här kan du se dina kontaktuppgifter. 

 

 

2. Vill du ändra dina kontaktuppgifter, klicka på Redigera. 

OBS! Du kan inte ändra din adress, den uppdateras via SPAR (Statens 

personadressregister). 
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3. Ändra dina uppgifter och klicka på Spara. 
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Ändra lösenord 
1. Vill du ändra ditt lösenord klicka på Ändra lösenord.  

 

 

2. Ange det nya lösenordet och klicka på Ok. 
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Bli medlem i flera klubbar 
Är du medlem i en rasklubb/lokalklubb och vill bli medlem i ytterligare en klubb gör 

du så här. 

1. Klicka på Medlemskap. 

2. Klicka på Bli medlem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Välj rasklubb eller län (under län hittar du lokalklubbarna).  

 

4. Klicka dig fram till den rasklubb eller lokalklubb du vill bli medlem i. 

5. Tryck på välj på det medlemskap du ska ha.  
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6. Kryssa i att du accepterar bestämmelser och villkor samt att du kontrollerat 

att din personliga information är korrekt. 

 

7.  

Om ni är flera i familjen som vill bli medlem i samma klubb samtidigt kan du lägga till 

dem här innan du går vidare till betalning. Familjemedlem betalar bara en 

klubbavgift, ingen förbundsavgift, men det är bara kansliet som kan skapa ett 

medlemskap till familjemedlemmen. Efter att familjemedlem är tillagd behöver du 

mejla medlem@brukshundklubben.se för att den personen ska få ett medlemskap. I 

mejlen anges medlemsnummer på den i familjen som lagt till en familjekoppling och 

uppgifter på den blivande familjemedlemmen: namn, personnummer, mobilnummer, 

e-post, adress och vilken klubb personen vill teckna medlemskap i.   

8. Välj sedan att fortsätta direkt till betalningen.  

 

 

 

 

mailto:medlem@brukshundklubben.se
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9. I nästa steg kan du betala med kort eller Swish.  
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Se dina medlemskap 
För att se och kunna visa upp dina medlemskap och dina tidigare medlemskap gör du så 

här. (Medlemskort finns inte i det här medlemssystemet). 

1. Klicka på Medlemskap. 

2. Klicka på Mina medlemskap.  
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3. Dina pågående medlemskap visas utan slutdatum. 

4. Dina tidigare medlemskap lägger sig under Tidigare medlemskap och får ett 

slutdatum. 

 

Det är också godkänt att visa upp ett foto/skärmklipp på sitt medlemskap. 

Ett annat sätt att visa sitt medlemskap är via sin betalda avi under ”Mina fakturor”. 

Ett foto/skärmklipp på den betalda fakturan går också bra att visa upp.  

Mina fakturor  
Du kan se dina tidigare betalda avier. Du kan också betala avierna med Swish eller kort.  

Gå till ”Mina fakturor”.  
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Tryck på ”Välj” på fakturan som du ska betala.  

 

Tryck sedan på ”Fortsätt”. 

 

 

Tryck sedan ”Fortsätt” igen för att gå vidare och betala in med kort eller Swish. 
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Lägg till familjemedlem 
För att se och lägga till dina familjemedlemmar gör du så här. Se till att läsa till sista steg 

6 i beskrivningen nedan, ni behöver nämligen mejla medlem@brukshundklubben.se för 

att kunna lägga på själva medlemskapet på familjemedlemmen.  

1. Klicka på Min familj. Då kan du se dina familjemedlemmar om du har några 

inlagda (de ska vara folkbokförda på samma adress som du). 

  

2. Vill du lägga till en familjemedlem klicka på Lägg till 

familjemedlem/familjemedlemmar. 

 

3.  
 

mailto:medlem@brukshundklubben.se
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4.  
5. Klicka på Spara. 

6. Mejla sedan medlem@brukshundklubben.se för att lägga till ett medlemskap på 

familjemedlemmen. Endast kansliet kan lägga in familjemedlemskap. Ange 

medlemsnummer på den i familjen som lagt till en familjekoppling och uppgifter på 

den blivande familjemedlemmen: namn, personnummer, mobilnummer, e-post, 

adress och vilken klubb du vill teckna medlemskap i.  

Avsluta medlemskap 
För att helt avsluta ditt medlemskap i Brukshundklubben strunta i att betala in då vi 

aviserar dig så känner vårt system efter ett tag av att du vill gå ur Brukshundklubben och 

ditt medlemskap avsluta då automatiskt. Vill du göra ändringar i medlemskap eller 

avsluta medlemskap i en klubb, men behålla övriga medlemskap mejla 

medlem@brukshundklubben.se  
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