Goodgame Föreningsportal – Teknisk manual
Genom Goodgames föreningsportal hanterar ni er förenings resurser på ett enkelt sätt. Ni laddar upp
årsmötesprotokoll, sätter s tyrelse för varje verksamhetsår och importerar in era medlemmar. Systemet visar
automatiskt statistik kring antal medlemmar som är bidragsgrundande, och vad det preliminära bidraget blir.
I detta dokument sammanfattas de tekniska detaljerna kring hur importering av medlemmar fungerar, vad som
krävs, och hur man går tillväga för att få ett lyckat resultat.
1. Celler i Excel
För att importeringen ska fungera måste följande celler finnas högst upp i filen:
”Förnamn” → Innehåller förnamn, exempelvis ”Anders”
”Efternamn” → Innehåller efternamn, exempelvis ”Andersson”
”Personnummer” → Innehåller personnummer, i formatet ”ÅÅÅÅMMDD-XXXX”*
”Medlemsavgift” → Innehåller debiterad medlemsavgift, endast siffror, valuta SEK
”Registrering” → Innehåller datum för registrering, i formatet ”ÅÅÅÅ-MM-DD” **
”Förnyelse” → Innehåller datum för förnyelse, i formatet ”ÅÅÅÅ-MM-DD” **
”Kön” → Innehåller kön, exempelvis ”Man” alternativt ”Kvinna”
”Gatuadress” → Innehåller gatuadress, exempelvis ”Lejongatan 13B”
”Postnr” → Innehåller postnummer (endast siffror), exempelvis ”12345”
”Ort” → Innehåller ort, exempelvis ”Stockholm”
”Land” → Innehåller land, måste vara ”Sverige”
”E-postadress” → Innehåller e-postadress, måste ha giltigt format
”Mobilnummer” → Innehåller mobilnummer, endast siffror
”Alt telnr” → Kan innehålla sekundärt telefonnummer, behövs ej
* = Personnummer kan anges i flera format. Vi rekommenderar dock att det anges enligt dokumentationen.
** = Datum kan anges i flera format. Vi rekommenderar dock att det anges enligt dokumentationen.

För att importeringen ska fungera måste samtliga av dessa celler vara benämnda på ett korrekt sätt. Alla fält
måste anges, även om de inte fylls i. Systemet ger automatiskt felmeddelanden om medlemmar inte
importeras in, och indikerar på vad som kan vara fel.
2. Om du stöter på problem
Gå till ”Importeringshistorik” och kontrollera om systemet misslyckats med att importera era medlemmar.
Om så är fallet, visas automatiskt en knapp som heter ”Visa” direkt till höger om det misslyckade antalet
medlemmar. Tryck på knappen för att se en detaljerad loggning över varje medlem som systemet vägrade
att importera. Genom denna felrapportering kan du oftast lösa problemet själv.
Om systemet inte ger ifrån sig några felmeddelanden tyder detta på att allvarligare fel finns. Det kan
exempelvis vara att ert excel-dokumentet är felaktigt uppsatt. Kontrollera därför noga att celler är
namngivna exakt enligt beskrivningarna ovan, annars misslyckas importeringen.
Det finns också en exempelfil att jämföra med, som hittas i filarkivet på Goodgames hemsida. Om du
behöver ytterligare hjälp eller vill ha information om Föreningsportalen, finns kontaktuppgifter nedan.
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