
Guide: 
Sådan tilmelder du dig det 
digitale delegeretmødet 2020



Trin 1: Følg linket og login på selvbetjeningen
https://menighedsraad.membersite.dk/Home/MyProfile

Klik på ”LOGIN”

https://menighedsraad.membersite.dk/Home/MyProfile


Trin 2: Indtast dit medlemsnummer 

1. Du finder dit medlemsnummer øverst på 
bagsiden af Menighedsrådenes Blad fx 
nr. 2 modtaget i marts 2020. Der er 7 
cifre i medlemsnummeret

2. Hvis du ikke kan finde dit medlems-
nummer, skal du sende en mail med 
navn og sogn til menighedsraad@sogn.dk

3. Password er LM2020

4. Klik på den grønne Login-knap

mailto:menighedsraad@sogn.dk


Trin 3: Indtast dine oplysninger 1. Tryk ”Rediger” for at 
indtaste din e-mail.

2. Indtast din mail, dette er 
vigtigt for at kunne modtage 
en bekræftelse på 
tilmeldingen.

3. Herefter ændrer du dit 
password ved at trykke 
”Skift password”.

4. Længere nede på samme 
side kan du udfylde felterne 
med adresse, og ændre 
”Øvrige oplysninger”.

5. Når alle felter er udfyldt, 
klikker du på ”Kommende 
arrangementer”.

2

3

5

Scroll ned for at udfylde flere felter
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Trin 4: Vælg arrangement

Hvis du er delegeret
skal du vælge boksen 
"Delegeretmøde med stemmeret"

Hvis du er ikke-delegeret
skal du vælge boksen 
”Menighedsrådsmedlemmer uden stemmeret”



Trin 5: Tilmelding

Tryk ”Tilmeld”
med stemmeret Tryk ”Tilmeld”

uden stemmeret 



Trin 6: Tilmelding

Hvis du er delegeret, er denne del 
ikke synlig i dit tilmeldingsflow.

Hvis du ønsker taleret som 
ikke-delegeret, skal du angive ”1” 



Trin 7: Bekræftelse

Efter endt tilmelding modtager du en bekræftelse på e-mail 
– HUSK at tjekke, at bekræftelsen er modtaget. 

Hvis ikke du modtager en bekræftelse, er du ikke tilmeldt det 
digitale delegeretmødet.

Du får tilsendt en instruktion forud for mødet, og vi sørger for 
support, så du er klar til mødet.

Har du har spørgsmål til tilmeldingen, er du velkommen til at 
kontakte Landsforeningens Sekretariat på 87 32 21 33 –
menighedsraad@sogn.dk

mailto:menighedsraad@sogn.dk
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