
REGWEB for distriktsavdelingene i NORILCO 

 

Innlogging 

 

Gå til webadressen norilco.regweb.no 

Skriv inn brukernavn og passord 

 

 

 

 

Få e-epost når din distriktsavdeling har fått et nytt medlem! 

Noen distriktsavdelinger ønsker å følge opp nye medlemmer, og ved å få en epost hver gang man får et nytt medlem tilknyttet sin avdeling kan man gjøre 

dette arbeidet lettere. I tillegg kan det være interessant å se om verveaktiviteter gir resultater. 

I felt 6 (se neste side) er det en knapp som heter «innstillinger» og huk av «send melding ved medlemsregistrering». Husk å trykk lagre. 

 

I denne dialogboksen kan du endre epost meldingen skal gå til på fanen «instillinger» og du kan endre passord under fanen til høyre. 



 

Søk: I felt 1 kan du søke frem enkeltmedlemmer. Man kan søke på medlemsnummer og navn. Søkeresultatet kommer i feltet merket med 5. Trykk på 

navnet i søkeresultatet og den informasjonen som kan redigeres kommer frem i felt 3. Denne funksjonen er fin å bruke dersom man får returpost og skal 

endre adresse eller legge inn epostadresse. 

                                                                                                                                  (PS! Noen av bildene er delvis dekt med hvitt for å fjerne personopplysninger)  
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Filtersøk: I felt 2 kan du gjøre filtersøk. Det vil si at du søker frem en bestemt gruppe av 

medlemsmassen i din distriktsavdeling. Filtrene kan kombineres for å lage et så presist utvalg 

som mulig. Ved filtersøk er hensikten gjerne at man ønsker å ta ut en liste eller etiketter.  

For å ta ut listene bruker man knappen «eksport» over felt 5 og man får da opp 3 alternativer, 

som du ser på venstre side her. 

 

 - PDF er et format som i utgangspunktet ikke kan redigeres og egner seg for utskrift. 

- Excel-fil egner seg om du ønsker å bearbeide listene selv. 

- Adresseetiketter kommer ut som pdf-fil og er klar til utskrift. Man trenger da 

etiketteradresseetiketter i format 70 x36 mm. 3 kolonner og 8 rader. Totalt 24 etiketter pr. 

ark.  

 

 

 

 

 

Man kan også ta ut epostadresser fra hele 

medlemslisten eller etter man har gjort filtersøk.  

Som man kan se på høyre side, står det instruktsjoner på 

hvordan man kopierer epostadressene fra RegWeb og 

inn i epostprogrammet man bruker. Huk av «bare 

epost» og «semikolon». 

 



Tips: Der som dere skal sende ut invitasjoner til et medlemsmøte og vil spare litt porto kan man kombinere flere søk. I 

felt 2 velger dere først de medlemskategoriene dere skal invitere, så velger dere har registrert e-postadresse og tar ut 

epostadressene som beskrevet over og sender ut invitasjonen via epost.  

 

Så bytter man avhuking fra «har registrert e-postadresse» til «ingen registrert e-postadresse». Man kan da velge 

eksport, som beskrevet under «Filtersøk» tidligere, og ta ut etiketter. 

 

Da har man spart litt porto – og jo flere adresser man får inn i registeret, jo mer kan man potensielt spare ved å sende ut 

informasjon og invitasjoner via epost. 

 

Eksport av lister 

Man kan bearbeide listene før man eksporter. Nede til venstre kan dere se en knapp som heter «kolonner». Trykk på 

den og huk av for de opplysningene du ønsker å ha med. I tillegg kan man på hver kollonne i feltet med alle   

medlemsopplysningene trykke på en liten trekant (se rød sirkel nede til høyre) og velge stigende eller synkende 

rekkefølge. Det kan være mest hensiktsmessig ved valg av fødselsår eller innmeldt dato, eller sjekke innmeldt dato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Registrer tillitsverv 
Det er veldig kjekt om DA legger inn verv for distriktsstyret. Det er veldig 

nyttig ved rapportering og man kan sende ut informasjon på en enkel 

måte til alle tillitsvalgte i foreningen. Denne funksjonen finner man i  

felt 4.  

 

I tillegg vil man kunne ta ut historikk på verv. 

 

 

 

 

 

 

 

Dersom noen har trenger hjelp eller brukernavn og passord, ta kontakt på post@norilco.no  

mailto:post@norilco.no

