
VÄNNÄS 
BHK 

APPEN

En enkel genomgång för att
lättare förstå syftet



SYFTE

• Förenkla administrationen för HUS då appen
automatiserar allt ifrån bekräftelser till reservlistor

• Ger större tydlighet vid anmälningar till kurser då
medlemmarna ser mer information kring lediga
platser, när anmälan öppnar samt kunna avanmäla
sig själva

• Fördela ut ansvaret på flera genom att alla bidrar 
med att checka-in och på så vis skapa närvarolistor

• Förenkla administrationen av studietimmar då 
Medborgarskolan hämtar underlag direkt ur appen

• Möjliggöra för styrelsen att få statistik på 
verksamheten för bättre planering av insatser



SMARTA FUNKTIONER



Anmälan

- Se lediga platser

- Se antal reserver

- Stryka sig

- Se när anmälan öppnar:  Att kunna sätta en tid för öppnandet ger alla samma förutsättning för ”först 

till kvarn”

- Se om man är antagen samt om man är reserv så ser man vilken reservplats man har



Checka-in

• Enkelt att checka-in på evenemang med ett knapptryck

• Man kan inte vara incheckad på två evenemang som går samtidigt!

• Incheckningen skapar deltagarlistor som bygger statistik och hjälper till med närvaro vid rapportering



Underlag till Medborgarskolan

• Cirklar skapas i appen som ger underlag till Medborgarskolan: deltagare, datum, tider & ledare

• Medborgarskolan har eget inlogg och hämtar informationen ur appen, inga mejl behövs

• Appens cirklar får unika nummer, ”XX _ 123”, det möjliggör en bättre spårbarhet vid 

rapportering i e-listorna

• Cirklarna i appen ändrar status: stängd, exporterad, arkiverad. På så vis så kan vi se att all 

verksamhet rapporteras även om långt ifrån allt genererar bidrag = Vi missar ingen verksamhet



Statistik

• Styrelsen kan få fram data på deltagande

bland dom olika grenarna samt följa 

verksamheten under året

• Med underlag och mätbarhet så kan man 

arbeta på att stärka dom områdena som 

behöver det



FLERA SMARTA
FUNKTIONER…



Hitta till/ GPS

Deltagarlistor 

med endast 

nödvändig 

information

Förenklad anmälan när

kontot är klart!

Register på utbildade ledare

Mallar för 

anmälningsformulär

Enkelt duplicera återkommande evenemang



VERKT YG FÖR LEDARNA



Rapportering

• Innan slutrapportering av e-listan så har ledarna möjlighet att gå in i appen och kontrollera så 

ingen deltagare är missad samt se så datum och tider stämmer

• Om ledaren är klar så kan det klicka på ”arkivera” så kan administratörerna enkelt se att all 

verksamhet är rapporterad och klar

• Cirkelledarnas lathund



FÖRBÄT T RI NGAR ?

ELLER VI LL DU 
V ETA M ER ?

KO NTAK TA
STEPHANIE  ELLER

DAVID

TACK!


