ANVISNING, ANMÄLAN TILL EVENEMANG

Om du inte loggat in i Medlemssystemet tidigare, måste du göra det innan du kan göra din
anmälan.
Så här går det till:
Inloggning i Medlemssystemet PBM
1) Skriv in på din webbläsare: www.parbricole.se
2) Klicka på länken till Sundsvalls Par Bricole.
3) Sök upp rubriken ”MEDLEMSSYSTEM” och klicka på den.
4) Du kommer nu till en ny sida (Medlemssystemet).
5) Tryck därefter på ”Glömt lösenordet”.
6) Fyll i din e-postadress i fältet Användarnamn på den bild som poppar upp (det är den epostadress som är registrerat som ”huvudsaklig epostadress” i Medlemssystemet).
7) Klicka sedan på ’Skicka’.
8) Du får nu ett mail till den e-postadress som du fyllt i.
9) Följ instruktionen i mailet. Klicka på länken och ange ett nytt lösenord i den bild som
dyker upp. OBS! Lösenordet måste bestå av minst 8 tecken varav minst EN bokstav (a –
ö) och minst EN siffra. Använd gärna även minst en stor bokstav i syfte att öka
säkerheten. Den här operationen får ta högst 15 minuter, annars måste du klicka på
”Glömt lösenordet” igen enligt ovan.
10) Därefter kan du logga in med din e-postadress såsom Användarnamn och det lösenord
som du har angett.
11) Vid lyckad inloggning kommer du till ’Min sida’ i Medlemssystemet.

ANVISNING, ANMÄLAN TILL EVENEMANG

För att anmäla dig till Evenemanget gör du på följande sätt:
Anmälan till Evenemanget
När du loggar in i Medlemssystemet kommer du till ’Min sida’, (sidan med en
tecknad Bellman eller en bild på dej)
2. Tryck på fliken Evenemang
3. Sök fram det aktuella evenemanget i listan
1.

4.
5.
6.
7.
8.

Tryck på symbolen "en cirkel med en bock"
till vänster på aktuellt evenemang
På nästa sida, ange deltagande i evenemang och eventuellt middag (ändra ’Nej’ till
’Ja’)
Fortsätt att fylla i uppgifterna, om det kommer frågor om Tjänstgörande, Drycker
mm.
Tryck på Spara!!!!!
Du kommer nu tillbaka till Min sida/Evenemang. Här ser du en sammanställning av
din anmälan, med bland annat uppgift om hur mycket du totalt ska betala för
eventuell gradavgift, måltidskalas, kollektsedel och drycker.

Inbetalning av aktuellt belopp sker till Sundsvalls PB:s Plusgiro 62 82 82 – 6 i god tid före sista
betalningsdatum.
Om du har funderingar – kontakta
Erik Valo, valoerik@outlook.com, 070-6517849 (angående evenemanget, ändringar,
avanmälan) eller
Arne Backlund, arne.backlund@telia.com, 070-6464000, (vid inloggningsproblem).

