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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 
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Dersom du har
problemer med å

logge deg inn, kontakt
din regionleder eller

medlemsservice:
medlem@amnesty.no

 

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 medlemsservice på
medlem@amnesty.no eller din regionleder her



Opprette arrangement
Alle i gruppen skal ha tilgang til å opprette et arrangement. Ved å trykke på
denne knappen                               øverst på siden er du i gang med å
opprette et arrangement. Fyll inn feltene i skjemaet - bli gjerne enig i gruppa
om dette i forkant. Under "arrangør" kan bare en gruppe ligge inne.
Under "region" legger du inn 
regionen gruppa di tilhører. 

Under "velg bilde" kan du velge 
mellom bilder som ligger
 i bildebiblioteket. ønsker du et 
bilde som ikke ligger inne kan
dette sendes til regionleder 
som kan legge det inn. 

"Ingress" er en kort tekst om 
arrangementet som vil vises i 
oversikten på Amnesty.no. 

8. Arrangementer 
Under fanen "mine arrangementer" kan du: opprette et arrangement, du
finner oversikt over arrangementer du er påmeldt, aktuelle arrangementer for
medlemmer, arrangementer du tidligere har deltatt på samt aktuelle
høringer. 

Når du er ferdig, trykker du på
opprett arrangement. Regionleder vil
nå kunne godkjenne arrangementet. S.  5

På "beskrivelse" beskriver du 
arrangementet, her kan du lenke 
til Facebook eller temasider ved 
å trykke på lenke knappen
 i verktøylinja. Beskrivelsen kan 
ikke være lengre enn 3500 tegn. 
dersom du kopierer denne fra et
Word dokument må du gjerne 
trykke på "clean formatting" 
tegnet (pensel med strek over) for
å minimere antall tegn.  



Skal gruppa di gjennomføre en aktivitet og
trenger midler? Husk at gruppa kan bruke
2000 kr i året uten å søke om økonomisk
støtte fra regionleder på forhånd
(refusjonsskjema og kvittering må fremdeles
sendes inn). 

Skal dere søke om økonomisk støtte skjer
dette nå igjennom Min side. Trykk på fanen
"mine grupper" - nederst på siden finner du
seksjonen 

9. Økonomisk støtte/refusjon (gruppeleder)

Trykk på "søk støtte" og
du kommer inn på et
digitalt skjema. 

Følg instruksjonene og
fyll inn skjemaet. 

Svar på E-post/telefon
kommer fra regionleder
til den personen som
står opplyst som
kontaktperson. 
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Resten av
manualen er for

gruppeleder/nestle
der



I samme seksjon 
finner du refusjonsskjema. 
Klikk deg inn. 

10. Refusjon

Her kommer du til en
oversikt med
refusjonskjema til de
ulike regionene. Disse
ser litt ulike ut, så pass
på at du velger skjema til
din region!

Følg instruksjonene og
fyll inn skjemaet. Print ut,
signer og scan. 

Send skjemaet til din
regionleder, eller til
faktura@amnesty.no.
Normalt vil du få
refundert beløpet i løpet
av 3-5 dager. 
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I oversikten over alle gruppemedlemmer skal etter hvert alle medlemme i
gruppa ligge inne. Her kan gruppeleder se oversikt over medlemmer og verv
i gruppa, telefonnr, epost, kan melde folk ut av gruppa dersom de har uttrykt
ønske for det, og sende e-post fra siden. 

Gruppeleder har en egen oversikt inne på Min side. Her kan man se
medlemmer, se og endre beskrivelsen som ligger på Amnesty.no, lenker til
Instagram og Facebook eller en nettside og gi samtykke til
kontaktinformasjon. 

11. Gruppeleder - se informasjon og samtykke

Oversikt over medlemmer

Samtykker
Samtykker til gruppeleder skal nå registreres på Min side fremfor det skjemaet
som tidligere har vært. Skriv inn egen eller gruppas e-post og eget
telefonnummer. Huk av i boksen ved siden av for å samtykke til å publisere på
nett. Her velger man selv om man vil ha en av disse eller begge. De vil
komme opp i oversikten over grupper (se neste side). 

S.  8



Feltet med "beskrivelse", kan gruppa gjerne bli enige om innholdet i
sammen på et gruppemøte. Her kan dere gjerne skrive litt om
hyppighet, sted og tidspunkt for gruppemøter. Hva gruppa fokuserer
mest på eller hvordan dere arbeider og hvem dere er - er dere en
ungdomsgruppe, studentgruppe, temagruppe eller ordinær gruppe?

12. Beskrivelse og lenker til Facebook og Instagram 

Lenker til Facebook og Instagram

Beskrivelse av gruppa

Beskrivelsen kommer da også
opp på kontaktkortet på
Amnesty.no i løpet av ca. 15 min

Her kan du også legge inn lenke til gruppens Facebook gruppe eller
side, dersom dere har en. Kopier URL - og lim inn i feltet

S.  9



Nå er det mulig å bestille materiell gjennom
Minside. Under fanen "mine grupper". 

13. Bestille materiell 

Legg inn en bestilling

Bestille materiell til gruppa fra regionkontoret 

Trykk på "legg in ny bestilling". 
Du skal da få valget om å velge
gruppe - her skal gruppa du er
registrert i komme opp.  

Scroll ned, og du finner overskriften "Bestill materiell" hvor man kan
enten legge inn ny bestilling eller se tidligere bestillinger. 
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På steg 2 huker man av for ett produkt om
gangen, skriver ønsket antall i boksen for produktet,
og trykker "LEGG TIL". Valgte produkter skal da
vises i oversikten. Gjenta prosessen dersom man
ønsker flere produkter. 

På steg 3 har du en oversikt over
valgte produkter. Du kan endre antall
eller slette et produkt. 

I kommentarboksen kan du
kommunisere med
regionskontoret om
henting/levering av materiell,
samt andre kommentarer.  

Hva skjer etterpå? 
Etter at du har sendt inn bestillingen får du
en oppfølgingsmail fra regionskontoret -
videre kommunikasjon skjer via mail!



Kontaktinformasjon - regionledere og Medlemsservice


