
Skapa och aktivera ditt medlemskonto! 
1. Följ den här länken: https://my.myclub.se 

2. Fyll i din e-postadress och önskat lösenord. Du måste registrera dig med den e-postadress 
som du fått det här dokumentet till, eftersom det är den adress som du har registrerat hos 
oss. Du kan byta e-postadress senare. 

3. Du får nu ett nytt mail med en länk för aktivering av ditt konto. Följ länken och tryck på 
den blå knappen ”Till Mina sidor à” 

4. Du kommer till en meny. Tryck på ”Mina uppgifter” och kontrollera att uppgifterna 
stämmer. Ändra om något är fel och lägg gärna till uppgifter som saknas, som adress och 
telefon (även om det inte är obligatoriskt). På sidan ”Mina uppgifter”, under ”Övriga 
uppgifter”, kommer du framöver även att kunna se i vilken månad ditt medlemskap löper ut. 
Men vi kommer fortsätta skicka ut fakturor när det är dags att betala. 

Obs! ”Medlemskort” är en funktion som vi ännu inte har aktiverat. Du är alltså fullvärdig 
medlem trots att inget medlemskort visas! 



Presentera dig själv på vår nya hemsida! 

Precis som på vår förra hemsida har du nu möjlighet att lägga upp info om dig och dina 
böcker. MyClubs system är inte gjort för att varje medlem ska ha en egen sida som de själva 
kan redigera. Därför har vi fått ta till en speciallösning. Vi har skapat en ”grupp” för var och 
en av er medlemmar. Det kallas alltså grupp i systemet, men du är den enda medlemmen i 
din grupp och du kan helt enkelt se det som utökade funktioner på dina medlemssidor. 

Din ”grupp” har en egen sida där du kan gå in och skriva om dig själv, lägga upp bilder och 
nyheter och länka till dina sociala mediekanaler. För att börja lägga till innehåll på din sida, 
följ instruktionerna på nästa sida! 

En eller ett par dagar efter att du fått inbjudan till ”Mina sidor”, ska du få ett nytt mail med 
en inbjudan att bli ”Gruppadministratör” för din grupp. Först därefter kommer du åt att 
redigera din medlemssida. 

När du vill titta på din hemsida så som andra kan se den, går du till egenutgivarna.myclub.se 
och väljer ditt namn i menyn ”Våra medlemmar” högst upp i den svarta listen. Du kan också 
skriva in adressen till din sida direkt i webbläsaren enligt mönstret 
egenutgivarna.myclub.se/fornamnefternamn. (När vi stänger vår gamla hemsida kommer 
adressen istället bli www.egenutgivarna.se/fornamnefternam.) 

Om du hade en presentationssida på vår gamla hemsida ligger den fortfarande kvar, så du 
kan gå in och kopiera din text därifrån om du vill. 

  



Hur du redigerar din egen sida på MyClub 
1. Om du inte redan är inloggad på Mina sidor, gå till https://my.myclub.se och tryck på 
pilen längst upp till höger, i den svarta listen. Välj alternativet "Logga In". Logga in med den 
mejladress du registrerat hos Egenutgivarna och ditt valda lösenord. 

2. Om du nu har en svart list höst upp, tryck på gubben längst upp till höger i den svarta 
listen och välj ”Hemsida”. (Eventuellt står ”Hemsida” som ett eget menyval i den svarta listen, 
beroende på var på hemsidan du befinner dig.) Om du har en blå list högst upp, tryck på 
symbolen med nio rutor och välj ”Hemsida”. 

3. Tre val dyker upp: Hem, Gruppen, Kalender. Tryck på ”Hem”. De andra valen är avstängda 
och dem kommer du inte behöva bry dig om. 

4. Du har nu två spalter/kolumner som du kan nyttja till din presentation. I varje spalt finns 
en meny där det står ”Ny komponent”. Via dessa lägger du till material på sidan. När du 
använder den vänstra menyn hamnar materialet i den vänstra spalten och vice versa. Se 
nedan förslag på komponenter du kan lägga till och hur du använder dem. 

 



5. Du kan flytta olika komponenter uppåt eller nedåt inom samma spalt genom att tryck på 
de tre vågräta strecken som finns högst upp till höger på varje komponent, hålla nere och 
dra komponenten dit du vill ha den. Du kan dock inte flytta komponenter mellan de olika 
spalterna. Om du vill att en komponent ska byta spalt måste du tyvärr radera komponenten i 
ena spalten och lägga till den på nytt i den andra spalten. 

6. Under arbetets gång kan du förhandsvisa din sida genom att trycka på symbolen med en 
pil i en ruta, som du hittar i den ljusgrå listen bredvid menyvalet ”Innehåll”. 

7. Varje komponent måste sparas efter redigering. Däremot behöver sidan som helhet inte 
sparas när du lagt till nya komponenter, utan det sker automatiskt. När du känner dig färdig 
kan du alltså lugnt stänga webbläsarfönstret, logga ut eller trycka på ett annat menyval utan 
att oroa dig för att något ska försvinna. 

Se gärna vår testmedlems sida för exempel på hur det kan se ut: 
egenutgivarna.myclub.se/fornamnefternamn.  

De följande punkterna är exempel på vad du kan lägga till. Du väljer helt själv vad du vill ha 
med på din sida. 

• Som default ligger en komponent för nyheter. Den kan du använda för att berätta om dina 
senaste utgivningar eller som en mini-blogg. Men om du inte tänker använda den kan du ta 
bort den genom att trycka på den röda knappen ”Radera”. Hur du lägger till nyheter tas upp 
längre ner. 

• Text. I textrutan kan du skriva om dig själv och dina böcker. Använd gärna styckeformate-
ring (det bakåtvända P:et) för att till exempel göra en rubrik. I textrutan kan du även lägga in 
länkar, listor och bilder. Om du kan HTML går det att använda, men det är helt frivilligt. 
 
• Bild. Välj en fil från din dator som föreställer dig själv eller dina böcker. Det är frivilligt att 
lägga till en bildtext. Om du slår på reglaget för Bildlänk kan du låta bilden bli klickbar och 
leda till en valfri sida. 

• Sociala media. På din sida kan du visa dina senaste inlägg på Facebook, Instagram och 
Twitter. Det kan vara lite klurigt, eftersom det krävs att du först skaffar ett konto på 
snapwidget.com. Följ MyClubs och SnapWidgets instruktioner. 

• Nyhet. För att lägga till en nyhet går du tillbaka ett steg, genom att trycka på ditt namn till 
vänster ovanför spalterna med ditt innehåll. Under ditt namn ser du två flikar. Den valda 
heter ”Meny”, den andra heter ”Nyheter”. Klicka på ”Nyheter”. Där väljer du ”Ny nyhet”. Nu 
kan du lägga till din text och formatera den som du vill. ”Sammanfattning” är det som 
kommer synas på din sida innan man klickar sig vidare. Det finns ett reglage som heter ”Visa 
på föreningshemsidan”. Detta ska stå på ”Av” med ett undantag: om din nyhet gäller en bok 
du just gett ut är du välkommen att låta den nyheten synas även på föreningshemsidan. 
Reglaget ”Egen länkning” låter dig länka till exempelvis din egen webbplats där man kan läsa 
vidare om din nyhet. I fältet ”Författare” skriver du ditt eget namn eller så lämnar du det 
tomt. Tryck på ”Skapa”. Därefter kan du även lägga till en bild, ett dokument eller en 
YouTube-video genom att trycka på Ny bild” eller ”Ny komponent”. 



Lycka till med din sida! Om du fastnar, se hjälptråden i vår Facebook-grupp för medlemmar 
eller, i andra hand, maila oss på info@egenutgivarna.se så försöker vi hjälpa dig. 


