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1 Allmänna fakta för dokumentet 

 
Dokumentet innehåller hur Du skapar användarid och direktiv för inloggning. 
 
Obs! Veckovisa uppdateringar till MyLCI är varje söndag ungefär klo 14:15 – 15:00 (6:15 – 
7:00 Chicago tid). 
Medlemsrapporteringen kan inte användas under denna period. 
 
 

2 Version historik 
 
Version Datum Ändringar Faktor 
1.0 18.7.2015 Grundversion JRy 
1.1 4.8.2015 Tillägg omnämnande, varifrån version ändring-

ar till MyLCI kan hittas 
Tillägg noggrannare förklaring mellan internat-
ional och inhemskt medlemsnummer 

JRy 

1.2 4.4.2016 Uppdatering av förändringar som trätt i kraft JRy 
1.3 13.7.2016 Tillagt detaljer i lösenord registrering på sidan 

5. 
JRy 

1.4 23.8.2018 Uppdaterade giltiga ändringar JRy 
1.5 16.12.2018 Lagts till klubbadministratören JRy 
 
JRy Jari Rytkönen 
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3 Skapa Din användarid 
 

3.1 Ny användare 
 

  
 
Inloggning 
• https://mylci.lionsclubs.org/Login.aspx?l=FI  
• eller http://www.lionsclubs.org/FI/index.php och från sidans övre kant MyLCI länk 
 
Genom att klicka på någondera av ovanstående länk, går du direkt till riktig webbsajt. 
Definiera webbsajt till din webbläsares favoriter. 
 
Obs. Följande periods funktionär kan registrera sig i april, när funktionärs uppgifter har upp-
daterats i systemet av aktuell periods sekreterare. 
Om han/hon har någon annan distrikts eller förbundets funktion, han/hon får klubb funktion-
ärs rättigheter enligt ovanstående. 
 
Obs. Rättigheterna för följande periods funktionärer finns på träningsområdet. När verksam-
hetsåret inleds (den 1 juli) kommer tjänstemän även att ha behörighet till den ordinarie 
MyLCI-sidan. 
 

 

Välj objekt 

https://mylci.lionsclubs.org/Login.aspx?l=FI
https://mylci.lionsclubs.org/Login.aspx?l=FI
http://www.lionsclubs.org/FI/index.php
http://www.lionsclubs.org/FI/index.php
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Fyll i uppgifterna på sidan som öppnas 
- Ditt internationella medlems-

nummer 
- om du inte vet det, fråga 

från din klubbsekreterare, 
president, administratören 
eller annan tjänsteman 
som redan har rättigheter 
till MyLCI 

- vid behov du kan fråga 
också från distrikts sk. 
Admin användare 

- I årsboken är inhemskt medlems-
nummer så använd inte det. 

- Välj ”En ole robotti” 
- Systemet kan efter detta 

be dig välja mellan olika 
bild alternativ 

- Till sist tryck Skicka 
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Frågor gällande identifiering kan växlas. 
 
Om systemet inte accepteras uppgifter du har givit, orsak kan vara att i MyLCI finns inte nor-
diska bokstäver eller uppgift är skrivit i systemet på olika sätt. 
I denna situation kommer korrekt information kontrollera av en person, som redan har an-
vändarid att inlogga till MyLCI (Klubbsekreterare, –president eller administratören). 
 
Användar-ID kan vara vad som helst du vill. 
Det bör dock noteras, att två skilda personer inte kan ha samma användarnamn. 
E-post måste vara den samma än i medlemsregister. 
 
 

 
 
Välj säkerhets frågor och deras svar i punkt tre så, att du säkert kommer ihåg båda. 
 
Markera båda rutor i punkt 4. 
 

  

Obs: Ge inte LC framför klubbens 
namn. 

Obs: Ge bara gatuadress, inte 
postadress 
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Användar-ID är färdig 
 

 
 
 

3.2 Glömt användar-ID eller lösenord 
 

 
 
 
Om Du glömt lösenord eller användar-ID välj från inloggningssidan punkt 

 
 
Ge ditt internationella medlemsnummer punkt ”En ole robotti” och följ direktiven. 
 
 

3.3 Tillämpningsmöjlighet i klubbarna 
 
Klubbsekreteraren och presidenten är varandras suppleanter, de har samma rättigheter till 
MyLCI. 
Klubbadministratören har samma rättigheter än klubbpresident eller -sekreterare. 
Klubbens ordförande för serviceproject har rättighet att uppdatera aktiviteter. 
Då klubbsekreteran behövs uppdatera endast medlemsuppgifter. 
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4 Inloggning 
 
 

 
 

  

Ge användar-ID och 
lösenord 
 
Tryck Sicka 
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5 Hemsidan 

 
Efter inloggning öppnar sig en Hemsida enligt befattning. 
Innehållet i fönsterrutor varierar beroende på inloggades funktionärs tjänst. 
I fönsterrutan för egen befattning syns inte uppdrag som redan har skötts. 
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5.1  Val av befattning 

 
 

 
 
 
Om du har mera funktion i klubben/distriktet/förbunden, 
granska, att du är loggat in med den funktionen du vill. 
Om du fungerar i flera än en befattning, registrerar du dig automatiskt enligt den högsta be-
fattningen. 
 
Byt funktion vid behov. 
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6 MyLCI version ändringar 

 
MyLCI systemet utvecklas kontinuerligt. Ny version publiceras åtminstone en gång per må-
nad. Publicerings datum och ändringar kan du se från version historik. 
 
Version historik kan du se från nedre kant i Hemsidan punkt Version. 
 

 
. 
. 
. 

 
 
 

 
 
Svensk version av ändringarna publiceras normalt senare. 
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7 Egna uppgifter och sätta användar-ID och/eller lösenord på nytt 

 
 

 
 

 
 
Personlig- och kontaktinformation 
- du kan uppdatera dina egna adressinformationer 
 
Byta lösenord 
- du kan sätta din användar-ID och/eller lösenord på nytt. 
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8 Meddelandecenter 

 
Funktionerna gällande systemets meddelandecentralen beskrivs inte i dokumentet. 
Den här funktionen kan inte tillsvidare användas därför att till exempel medlemmar som inte 
har rättighet till medlemsregistret, kan inte utnyttja funktionen. 
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9 Registrering på träningsområdet 

 
Funktionärer för följande period kan registrera sig och logga in sig på MyLCI från och med 
1.4. 
Nya funktionärer kommer in och får använda MyLCIs träningssidor för att förbereda sig för 
sin egen period. 
Funktionärerna för följande period bör dock vara registrerade i systemet. Direktiv finns i do-
kumentet Klubbens uppgifter och funktionärer. 
 
Befattningen för följande period syns endast på träningsområdet. 
Inslag och rättigheter för innevarande period är giltiga endast innevarande period. 
 
Såvida funktionären inte innevarande period har en befattning som berättigar till användning 
av MyLCI, går inloggningen direkt till träningsområdet. 
 
Uppgifterna på träningsområdet är faktiska uppgifter, men allt material är inte a jour. Uppgif-
terna sparas i träningsområdets register. 
 
Om din avsikt är att som funktionär under innevarande period göra riktiga ändringar, försäkra 
dig om att du inte är på träningsområdet.  
 

 
  

 
 

Träningsområde 


