INFORMATION OM KLUBBENS MEDLEMSREGISTER I BAS OCH INLOGGNING
Bro Båtklubb använder Svenska Båtunionens system ”BAS” som medlemsregister.
Så här gör du för att kontrollera dina uppgifter i BAS:
Varje medlem får ett mail från BAS med inloggningsuppgifter
Gå till BAS hemsida: https://bas.batunionen.se/Account/LogIn?ReturnUrl=%2f
Du hittar även länken till BAS på Bro Båtklubbs hemsida.
När du är på BAS hemsida ska du välja ”BAS Inloggningskonto” (gulmarkerad).
Se mer info om inloggning längre ner på sid 2.
Fyll i dina uppgifter enligt välkomstmailet från BAS.

Gå vidare genom att klicka på länken ”Ändra mina uppgifter” (gulmarkerad)

Nu ser du vad som finns registrerat på dig i klubbens medlemsregister och kan ändra vid behov.
Om uppgifterna stämmer behöver du inte göra någonting.
OBSERVERA!
 Varje medlem i klubben har en skyldighet att kontrollera och uppdatera sina uppgifter så
snart en ändring sker.
 Alla ändringar måste godkännas av någon av klubbens administratörer, så din ändring
kommer inte att synas omgående.
 Om du ska byta båt kan du inte ändra själv i registret. Då ska du kontakta hamnkapten
Om och när du behöver ändra en uppgift uppdaterar du i motsvarande fält
och klickar sedan på ”Skicka ändringar”

Gällande inloggning:
Första gången du loggar in måste du ha användarnamn och lösenord som skickas ut med mail.
Du kan sedan ändra ditt lösenord i därför avsett fält.
Om du framöver vill kunna logga in med bank-id fyller du i de 4 sista siffrorna i ditt personnummer
i det tomma fältet bredvid ”Födelsedag”. Klicka sedan på ”Skicka ändringar”

Båtuppgifter:
Båtens uppgifter kan du inte ändra själv, men när du klickar på ”Redigera” kan du ändra uppgifter om
din försäkring samt om du önskar vara med på klubbens gemensamma upptagning/sjösättning.
Klicka på ”Spara” om du ändrar någon uppgift

Om du har frågor eller behöver hjälp är du välkommen att kontakta klubben via e-post;
info@brobk.se

