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1. Innmelding i organisasjon og betaling av kontingent 
Hvis du skal melde deg inn i en klubb eller annen organisasjon på Kontingent.no har du antagelig fått 

oppgitt en adresse til en innmeldingsside, for eksempel http://www.kontingent.no/demoklubb2012.  

 

 

For å kunne melde deg inn i en organisasjon må du først være logget inn som bruker av 

Kontingent.no. Dersom du tidligere har opprettet bruker kan du logge inn med e-postadresse og 

passord. Hvis ikke trykker du «Ny bruker» for å registrere deg. 

 

 

  

http://www.kontingent.no/demoklubb2012
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Når du har logget inn som/registrert deg som bruker av Kontingent.no vil du bli videresendt til selve 

innmeldingssiden. Her kan du bli bedt om å fylle ut mer informasjon, dersom organisasjonen krever 

dette. Trykk «betal kontingent» for å gå til betaling. 

 

 

Etter å ha betalt vil du motta en bekreftelse per e-post, samt i nettleseren. 
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2. Min side 
Som innlogget medlem vil all funksjonalitet samles på «Min side». Det er her du havner når du i 

fremtiden logger inn fra hovedsiden på Kontingent.no, men du kan når som helst gå til «Min side» 

ved å trykke på ikonet øverst til høyre, eller menyvalget «Min profil» -> «Min side». 
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2.1 Betal kontingent 

Her betaler du kontingenter publisert av organisasjonen. 

 

2.2 Arrangementer 

Denne siden inneholder en liste over arrangementer du som medlem av organisasjonen har mulighet 

til å melde deg på. Klikk på arrangementets navn for å gå til påmelding. 
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2.3 Deltagelse 

På denne siden finner du en komplett historikk over deltagelse på arrangementer, samt betaling av 

kontingent. 
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2.4 Endre informasjon 

Her kan du oppdatere informasjonen som er lagret om deg. 

 

 

2.5 Endre passord 

Her kan du endre passordet ditt. 
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2.6 Meldinger 

Her finnes en liste over alle meldinger som er sendt til deg fra administratorer av systemet. Disse 

meldingene har også blitt sendt til din e-postadresse. 

 

 

2.7 Grupper 

Her kan du melde deg inn eller ut av grupper, dersom organisasjonen du er medlem av tilbyr dette. 

Dersom du ønsker informasjon om de enkelte gruppene, vennligst ta kontakt med organisasjonen du 

er medlem av. 

 


