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Indledning
Møde kan bruges til alle typer af møder både i forhold til ansatte, politikere etc.
Oprettelsen sker i Hånd@, og brugerne tilmelder/afmelder til møder og retter samkørsel/km /diæt via HåndOffice.

Spillested / mødested
Spillested er udvidet således, at man kan oprette mødesteder, og søgningen er udvidet til at inkludere forbund, type samt adresseoplysninger.

Når der skal oprettes et nyt mødested klikkes på ”Nyt mødested” under Opgaver.
Indtast navn på mødestedet samt adresseoplysninger og klik på ”Gem ændringer”.
Der skal ikke tastes et nummer eller forbund på mødestedet.
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Der er mulighed for at konvertere et spillested til et mødested.
Find og åbn spillestedet og klik på knappen ”Konverter til mødested”. Der må ikke
være tilknyttet baner til spillestedet – ” Spillestedet kan ikke konverteres til mødested, når der
er oprettet baner”

Der kommer denne besked, hvis konverteringen er lykkedes – ”Spillestedet er nu konverteret”
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Opret møde
Møder oprettes under menupunktet ”Basis” under ”Møder”. I startmenuen kan man
søge efter aktive eller inaktive møder samt navn på møde og mødedato.

Klik på ”Nyt møde” i højre side under ”Opgaver” for at oprette.
Indtast de ønskede data og klik på ”Gem ændringer”.
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Tilmeldingstype har 3 valgmuligheder:
1) Automatisk tilmelding betyder, at alle der tilføjes under synlighed bliver automatisk
tilmeldt aktiviteten/mødet.
2) Tilmelding betyder, at personer selv skal tage stilling til, om de kan deltage. Aktiviteten/mødet bliver synlige for de personer, der er tilføjet under synlighed.
3) Tilrådighed betyder, at personerne selv skal angive, om de kan på det pågældende tidspunkt, og efterfølgende kan opretteren udtage de personer, som skal
deltage. Aktiviteten/mødet bliver synlige for de personer, der er tilføjet under synlighed.
Indtast tilmeldingsdato interval samt det maksimale antal deltagere og sæt hak i feltet
”Aktiv”, hvis mødet skal være aktivt/synligt med det samme. Klik på ”Gem ændringer”
for at oprettet mødet.
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Gebyrskema
Gebyrskemaet benyttes, såfremt man ønsker at lave f.eks. km beregning på mødedeltagerne.
Der bliver kørt km beregning natten mellem ons-og torsdag, hvis der er koblet et gebyrskema på, og mødedeltager status er ”tilmeldt” eller ”udtaget” og en mødedeltager
ikke har valgt samkørsel i HO.
Klik på ”Tilføj gebyrskema” for at lægge et gebyrskema på mødet. Klik på det korrekte gebyrskema for at tilføje dette.

Gebyr til km beregning skal være oprettet med denne type = ”Møde kørsel”. Altså
ikke samme gebyrtype som til f.eks. km-beregning for dommerene!
Nummereringen af gebyrer og gebyrskemaer følger samme nummererings strategi
som alle andre gebyrer og gebyrskemaer inden for kredse/forbund/region.
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Tilføj ønskede mødedeltagere
Når mødet er gemt, så kan man tilknytte deltagere på to forskellige måder, dels via
Udvalg og dels som enkelt personer samt lagre dokumenter, som de inviterede kan
se i HåndOffice.
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Husk at mødedeltagere skal have et debitornummer på Person, hvis der skal dannes
finansbilag til mødet.
For at tilføje personer fra et udvalg klikkes på ”Tilføj udvalg”, og man vælger det udvalg, der skal tilknyttes ved at klikke på det grønne .

For at tilføje personer klikkes på ”Tilføj person”, og ud fra søgekriterierne vælger man
i listen de personer, man gerne vil tilknytte til mødet og klikker på ”Tilføj person(er)”.
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Dokumenter
For at tilføje dokumenter tastes navn og beskrivelse ind, og man klikker på ”Vælg fil”
for at åbne stifinder, og her vælger man den fil, man gerne vil tilknytte. Klik på det
grønne
for at afslutte og gemme filen.

Der er nu både udvalg, personer og en fil tilknyttet mødet.
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For at slette et udvalg, en person eller en fil klikkes på det røde

.

Deltager oversigt
Under hvert møde kan man ved at klikke i højre side på ”Deltagere” se, hvilke deltager der er tilknyttet mødet, ændre gebyrskema på nogle deltagere samt se status på
deres tilmeldinger.
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Skal en deltager have et andet gebyrskema så klik på
skema.

og find det korrekte gebyr-

Det er muligt som mødeadministrator at klikke både ”Tilmeldt” og ”Frameldt” på deltagere.
Når man klikker enten ”Tilmeld” eller ”Afmeld”, så kommer personerne til at ligge nederst. Der vil blive vist brugernavn og dato samt tid for den ændring, der er lavet.

Hvis en deltager har skrevet en kommentar, så vises denne ved at man peger på den
gule post-it.
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Finansbilag
Finansbilagsforslag til møder ligger i Finansbilag og når man søger på Gruppe = Person, så ændre menuen sig og man søger herefter på færre kriterier.
Benyt gebyrnummer, gebyrtype og mødedato som søge kriterier.
Klik på knappen Dan finansbilag” når de korrekte bilag er fundet.

Herefter ligger de dannede finansbilag klar i Finansjournal og der kan dannes en finanseksportjournal som indlæses i Økonomisystemt.
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HåndOffice
Møder findes under ”Min side” og ”Aktiviteter”.

Klik på mødenavnet for at åbne mødet.
Man kan tilmelde eller afmelde og tilføje en kommentar til mødet, som administratoren af mødet kan se i Hånd@.
Klik på ”Gem ændringer” for at opdatere.
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Man kan se, hvilke deltagere der er tilmeldt mødet, og de/n filer der er tilknyttet mødet.
Desuden kan man angive samkørsel og km i forbindelse med samkørslen samt tilføje
diæt. Klik på ”Gem kørsel”, når kørsel er indtastet.

Klik på filnavnet for at åbne dokumentet (dette virker ikke i test).
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