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1. Hvordan logge seg på Min side

Du finner Min side via aktivistportalen, nederst på
Amnesty.no eller via denne lenken:
minside.amnesty.no/logg-inn 

 

Hvordan logge seg inn på Min side
Tilganger
Hva kan jeg gjøre på Min side?
Personopplysninger og rett informasjon
Jeg er ikke registrert i gruppa mi!
Jeg har et verv som ikke er registrert
Annen informasjon om Min side
Arrangement 
er til FB og Instagram (gruppeleder)

Innhold: 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Dersom du har
problemer med å

logge deg inn, kontakt
ditt regionskontor.

 

Du skal nå komme til denne siden
 

Det er to måter å logge seg
inn på: Vipps eller ved å legge
inn tlf. nr. og få tilsendt kode.
velg det du foretrekker
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 2. Tilganger
Du er inne på Min side, velkommen!
Man har litt ulik tilgang ut ifra om man er medlem i gruppe eller ikke, har verv,
eller er gruppeleder.  

                 Er du medlem av en gruppe skal oversikten din se slik ut 

Mangler du en eller flere faner her – ta kontakt med din regionleder som kan
hjelpe med å legge deg til. Kontaktinformasjon til regionlederne finner du under
punkt 7. 

På Min side kan du opprette arrangementer, få oversikt over lukkede
arrangementer og arrangementer du har deltatt på før, søke om økonomisk
støtte, finne refusjonsskjema for din region, bestille materiell og gruppeleder
vil få oversikt over egen gruppe og kunne sende mail herfra. Midlertidig vil vi
først og fremst sjekke at alle har rett informasjon liggende inne og at de er
registrerte med de medlemskapene de skal og i de gruppene de skal. Derfor
vil vi gjerne at du sjekker at du er registrert i din region og i din gruppe. 

4. Personopplysninger og rett informasjon 

Under fanen «Min profil» ligger
personopplysninger vi har

registrert på deg. Sjekk gjerne
at disse stemmer og at det er

den e-post adressen du
bruker. 

3. Hva kan jeg gjøre på Min side? 
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(1) Trykk på mine grupper 

Er du medlem i en gruppe, men ikke registrert som medlem på Min
side som vist over, kan du enkelt registrere deg selv ved å 

(3) Trykk deg inn på din region 

(4) Velg din gruppe 

(2) Trykk "meld deg inn i en gruppe" 

5. Jeg er ikke registrert i gruppa mi! 

Dersom du er registrert i din
gruppe skal det se slik ut 
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6. Jeg har et verv som ikke er registrert!
 
 

 
 

Dersom du er registrert med et
gruppeverv skal det se slik ut  

 
 
 
 

Du har ikke mulighet til å legge inn verv på Minside selv. Du kan gi beskjed
via e-post til regionleder, eller fylle ut skjema  som ligger på min side (under
høringer). Avtal gjerne i gruppa slik at ikke alle sender inn same informasjon. 

 

Høringen finner du ved å:       (1) Trykke deg inn på «mine arrangementer»

(2) Nederst på siden skal «høringer» ligge. Trykk
deg inn på «svar på høring» og fyll ut skjemaet.

Regionleder skal da få svaret ditt tilsendt. 

Automatisk utlogging  
Etter 45 min. vil du bli logget ut av Min side automatisk dersom du ikke har
vært i aktivitet. Da vil du komme tilbake til Amnesty.no og må klikke deg inn
på Min side igjen. Dersom du hadde noe oppe, er det mulig det ikke har blitt
lagret.

7. Annen Informasjon om Min side 

Dersom du er
registrert med feil verv

- gjør det samme!
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Kontakt ved problemer
Ved problemer, kontakt ditt regionskontor her



Kontaktinformasjon - regionledere og Medlemsservice


