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Till 
Webbansvariga/webbredaktörer samt IT-ansvariga i PRO föreningar i Västmanland 
 
 

Kort information från IT-ansvarig på distriktet 
  
Nedan kommer nu lite information från IT-ansvarig på distriktet som du kan få kontakt med genom 
att skicka ett e-postmeddelande till anders.johannesson@telia.com eller ringa till på telefon 
0706411920. Jag försöker svara så snabbt jag kan. 
 
Följande information kan du finna att läsa nedan i detta dokument 

• Information om distriktets hemsida där vi samlat information om det IT-stöd vi hoppas skall 
användas av våra föreningar 

• Information om vår hemsida som hanteras i systemet Site Vision. 

• Information om vårt nya medlemssystem som hanteras i systemet MemberCare 

• Information om Microsoft 365  
 

Information om IT på distriktets hemsida 

Som ett stöd för våra föreningar har vi samlat en mängd information om de IT-stöd våra föreningar 
skall använda. Du kan komma åt denna information genom att använda nedanstående länk. 
https://pro.se/distrikt/distrikt-vastmanlands-lan/aktiviteter/it-stod/hemsidan-site-vision.html 
Här finns nyttig information som skall vara en hjälp för Er när Ni skall arbeta med PRO:s IT-system. 
Använd länken och läs om vad vi samlat där. 
 

Information om vår nya hemsida Site Vision och hur vi arbetar med denna. 

Vår hemsida hålls uppdaterad löpande och på distriktets hemsida finns tipps och råd om hur du 
arbetar med hemsidan. Du finner här också en ny manual som ger en bra inblick i hur man arbetar 
med hemsidan. Länk till information om hemsidan finner du via nedanstående länk 
https://pro.se/distrikt/distrikt-vastmanlands-lan/aktiviteter/it-stod/hemsidan-site-vision.html 
 

Information om vårt nya medlemssystem (Harald)  

Du kan på distriktets hemsida hitta information om hur du arbetar med Harald. Det finns nu en ny 
manual som ger dig en bra första introduktion till hur du arbetar med Harald. Du kommer till denna 
flik på vår hemsida genom att använda länken nedan. 

https://pro.se/distrikt/distrikt-vastmanlands-lan/aktiviteter/it-stod/medlemssystem-harald.html 
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Information om Microsoft 365 

PRO har skaffat en licens för Microsoft 365 som är tänkt att på sikt användas inom hela 
organisationen för att få ett gemensamt sk. Officepaket. Så här långt finns ingen utbildning 
framtagen men det finns en manual som på ett grundläggande sätt beskriver hur man använder det, 
Nedan finns en länk till den flik under IT-stöd på hemsidan där du finner manualen. 

https://pro.se/distrikt/distrikt-vastmanlands-lan/aktiviteter/it-stod/microsoft-365.html 

 

Vi kommer under hösten att arbeta vidare med att utbilda våra föreningar när det gäller de IT-stöd 
PRO använder för att erbjuda våra medlemmar ett brett utbud av aktiviteter och förmåner. 

Avslutningsvis vill jag be de förtroendevalda hos distriktets föreningar att löpande besöka vår 
hemsida där vi lämnar aktuell information. Hemsidan kan enklast nås via nedanstående länk. 

https://pro.se/distrikt/distrikt-vastmanlands-lan.html 

 

Avslutningsvis önskar jag Er alla en härlig och utvecklande tid innan vi inleder sommaren. 

Anders Johannesson 
IT-ansvarig 
PRO Distrikt Västmanland 
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