
Brukerveiledning for 
medlemsregisteret

(Regweb)



Innhold i brukerveiledningen

1. Innlogging i medlemsregisteret (Regweb)

2. Slik henter du medlemslister

3. Slik henter du adresseetiketter

4. Slik endrer/legger du til epostadresse på et medlem

Det anbefales å skrive ut veiledningen for lettere å kunne følge trinn for 
trinn-oppskriften mens du sitter ved en PC. 



1. Innlogging i medlemsregisteret



1. Gå til adressen ffb.regweb.no

2. Innloggingskoksen til høyre 
vil automatisk dukke opp

3. Fyll inn brukernavn og passord

4. Trykk «logg på»



Etter første innloggingstrinn, kommer du til 
denne siden, som er andre innloggingstrinn. 
Brukernavn og passord er ikke det samme som på innloggingstrinn 1.
Henvend deg til sekretariatet for å få din brukerinformasjon. 



1. Fyll inn brukernavn og passord

2. Trykk på logg inn-knappen



Når du har kommet til denne siden, er du 
innlogget. 



2. Slik henter du medlemslister



1. Trykk en gang på eksport.

2. Du får opp tre alternativer. De to øverste 
valgene gjelder  medlemslister. 

3. Trykk på ønsket alternativ: 

Medlemslister i PDF-fil eller Excel-fil



En ny boks vil dukke opp som viser at filen eksporters. 

Når filen er eksportert og klar for å åpnes, blir filnavnet blått.

Klikk på den blå teksten . 



En grå eller hvit boks vil dukke opp. Hvor den dukker opp, avhenger 
av hvilken nettleser du bruker, men den vil ligge i nedre del av 
skjermbildet.

Klikk på alternativet som heter «Åpne». 



Filen åpner seg i et program som kan lese filen din, og du får en oversikt over 
medlemmer tilknyttet lokalforeningen, kontaktinformasjons, medlemsnummer etc.



3. Slik henter du adresseetiketter



1. Trykk en gang på eksport og du får 
opp de tre alternativene som vises i listen under

2. Velg det nederste alternativet, 
«Adresseetiketter»



En ny boks vil dukke opp som viser at filen eksporters. 

Når filen er eksportert og klar for å åpnes, blir filnavnet blått.

Klikk på den blå teksten . 



En grå eller hvit boks vil dukke opp. Hvor den dukker opp, avhenger av 
hvilken nettleser du bruker, men den vil ligge i nedre del av skjermbildet.

Klikk på alternativet som heter «Åpne». 



Filen åpner seg i et program som kan lese filen din, og du kan nå skrive ut 
adresseetiketter til medlemmer tilhørende din lokalforening. 



4. Slik endrer/legger du til epostadresser på et 
medlem



Finn medlemmet du skal endre/legge til epostadresse på ved å søke 
på navn eller medlemsnummer i det hvite feltet. 

Etter hvert som du skriver inn navn eller medlemsnummer, dukker 
vedkommende opp på listen.

Klikk på navnet på medlemmet du søker opp for å komme til 
medlemsprofilen. 



Etter å ha klikket på navnet, 
kommer du til denne siden som 
viser informasjon om 
medlemmet. 

Skriv korrekt epostadresse inn i 
feltet markert med rødt.

Trykk lagre når du er ferdig. 



Ønsker du å søke opp et nytt medlem for å 
endre epostadresse, trykk på det røde 
krysset og start søkeprosessen på nytt.


