
ERFA-grupp, Förbundet Aktiva Seniorer inom Mina Aktiviteter och Hemsida 

Personer i Erfa-gruppen är ett antal personer som är till för hela förbundet och dess föreningar.  

Gruppen består av de som vill vara en samtalspartner och vill dela med sig av egna erfarenheter för 

att andra ska kunna arbeta lätt och säkert i våra system, Mina Aktiviteter och Hemsidan. 

Målet är att få en hög kunskapsbas till föreningarnas administratörer, när det gäller Mina Aktiviteter 

och Hemsida via CogWork. Meningen är också att ta fram gemensamma manualer för att skapa 

stabilitet i kunskap och roll samt minska sårbarheten om någon avsäger sig sitt uppdrag. Viktigt är 

också att få med kassörer som använder sig av e-Visma och Mina Aktiviteter.  

Roller som berörs av Erfa-grupp är; kassörer, administratörer, webbmastrar, vissa handläggare inom 

utpekade grupper/aktiviteter och revisorer. 

Vi söker till Erfa-gruppen:  personer som är engagerade i verksamheten, aktiva i Mina Aktiviteter, 

villiga att lära andra inom förbundet och delge andra hur manualer ska följas och varför, ser 

sammankoppling mellan Mina Aktiviteter och e-Visma (gäller kassörer). 

Uppgift:  

Att vara ett stöd till föreningar inom Förbundet Aktiva Seniorer, lära ut manualer, bidra med tips 

kring rutiner, stödja andra i sitt arbete, oavsett förening, vara kontaktperson mot Förbundsstyrelsen, 

förmedla nyheter och förändringar i systemet som kommer från CogWork/Wordpress. 

Ansvar 

Att ständigt hålla sig uppdaterad på nyheter och förändringar i systemet.  

Att uppdatera förändringar i manualer, utveckla rutiner, att förbättra arbetet hos de som är 

nyintroducerade i systemet. Introducera nya föreningar i verktyget Mina Aktiviteter och dess 

funktioner. 

Befogenhet 

Har rätt behörighet i systemet efter uppgift/roll. Arbetar på uppdrag av Förbundsstyrelsen, 

kontaktperson mot CogWork. 

Kompetens  

Allmän datavana  

Teams och Team Viewer 

Mycket goda praktiska kunskaper i Mina Aktiviteter 

Vissa kunskaper i Wordpress 

Kunskap om sambandet i e-Visma och Mina Aktiviteter (gäller kassörer) 

Kunna informera andra genom att visa och instruera praktiskt i systemet.  

Lära revisorer att förstå verktygets kopplingar 


