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En början i ClubRunner  (status preliminär) 

 

1 Att logga in 
2 Hur uppdaterar jag min profil? 
3 Hur kan jag hitta medlemmarna i klubben? 
4 Hur laddar jag ner appen till min telefon? 

 

1 Att logga in 
Gå till länk https://portal.clubrunner.ca/15109 
Du kommer in på vår prototyphemsida. 
 

 
 
Du ser nu den publika hemsidan. 
Klicka på Medlemsinloggning röd markering 
Du ser: 
 

 
 
Om du redan loggat in och skaffat ett lösenord så 
logga in med din E-postadress och lösenordet. 
Är det första gången du loggar in: 
 
Byt ut Login Name till din egen E-postadress- 
Tryck på ”Forgot password”. 
 

https://portal.clubrunner.ca/15109
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Du kommer då till en Länk: 
 

 
 
Last name skall du inte fylla i. 
Du fyller i din Email Adress och trycker på Submit 
Du kommer till en länk: 
 

 
 
Mitt ditt namn förstås. 
Du trycker på RestPassword Link: 
 



Gösta Munktell 2019-04-23  Sida 3 

 
 
Du ser ditt login Name = E-postadress. 
Skapa ett lösenord minst 8 bokstäver varav en stor och 3 siffror  (du ser om det blir starkt) 
och bekräfta lösenordet samt lägg det på minnet. 
Tryck Submit.   
 
Du skall få: 

 
 
Logga nu in med din E-postadress och det lösenord du skapade. 
 

2 Hur uppdaterar jag min profil? 
ClubRunner är uppdaterat med samma uppgifter som överförs från nuvarande CllubAdmin 
till Rotary.org. Jag har kompletterat genom att manuellt hämta uppgifter om när du blev 
medlem i Rotary klubben och i förekommande fall i distrikt 2350 om datum där inträffade 
tidigare (du har haft transfer). Dessutom har jag lagt din E-postadress som finns i ClubAdmin  
och i den manuella lista som ersatt ClubAdmin då systemet legat nere. 
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När du loggat in ser du i menyraden: 

 
 

Välj Medlemsområde 
Du ser många rubriker: 
Som ”vanlig” medlem har du behörighetsnivå 70 medlem.  
Då gäller allt under rubriken ”Mitt ClubRunner” 

 
Väljer du ”Redigera min profil” kommer du direkt till din profil och kan ändra alla dina 
personliga uppgifter utom datum när du blev invald i Rotary och medlemsnummer. 
Kontrollerar dina uppgifter och var noga med telefonnumret där 0707etc skall vara 
46707etc. Har du problem kontakta mig. 
 

3 Hur kan jag se alla medlemmar i klubben? 
 

 
Klicka på ”Visa klubbens medlemsregister” och du får en lista på alla medlemmar och 
kan klicka på en medlem för att veta mer. 
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4 Hur laddar jag ner appen till min telefon? 
 
Har du en Iphone sök i Appstore efter ClubRunner och ladda ner 
samt installera ClubRunner CR. 
 
Har du en Android telefon sök i Play Butik och ladda ner 
samt installera ClubRunner CR. 
 
När väl appen är installerad kan du logga in med din E-postadress och lösenord. 
Du bli förtjust över vad du kan se. 
 
 
 
 


