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Registrera närvaro via https://narvaro.abf.se   
Inloggning 
Inloggningsuppgifter 
För att få tillgång till närvarowebben kontaktar du den avdelning du är ledare i. Du måste uppge en giltig 
e-postadress, ett telefonnummer det går att skicka SMS till (för att signeringskoder ska kunna skickas ut) 
och ditt personnummer om det inte redan är registrerat. Om du är verksam inom flera avdelningar, måste du 
be varje avdelning om inloggning (användarnamn och lösenord kommer att vara samma för alla avdelningar). 
När avdelningen skapat inloggningen, får du ett e-postmeddelande som innehåller ditt lösenord. 
Varje gång ett arrangemang startar där du är inskriven som ledare och e-lista är valt på arrangemanget så 
skickas ett epostmeddelande om att arrangemanget är klart för närvaroregistering. 

Visa arrangemang 
Öppna sidan https://narvaro.abf.se och logga in med ditt 12 siffriga (år med 4 siffror) personnummer och det 
lösenord du fått. Under Mina uppgifter kan du ändra till ett nytt lösenord. Vid borttappat lösenord så går det 
att beställa ett nytt via inloggningssidan. De pågående cirklar du är ledare för visas på första sidan. 

Del av utskickat epostmeddelande till ledare 
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Via droplist menyn går det att växla mellan följande alternativ

  • Visa pågående

  • Visa signerade

  • Visa slutförda

  • Visa arkiverade

Om studiecirkeln är arvoderad så får du godkänna ett anställningsavtal för att kunna komma vidare till 
arrangemanget.

Registrera närvaro samt administrera deltagare och sammankomster 
På pågående arrangemang kan man registrera närvaro vid sammankomster fr.o.m. 30 minuter innan 
sammankomsten startar.  
Registrera närvaro genom att markera i kolumnen för sammankomsten. Registrera också hur många 
studietimmar träffen pågått.

Lägg till en ny deltagare

Skapa ny sammankomst

Skriv ut deltagarlista (detta är inte en närvarolista för inlämning)

Del av sidan för att Godkänna anställningsvillkoren. Kontrollera att antalet studietimmar och arvode stämmer.

Fyller i samtliga som närvarande vid sammankomsten
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För att lägga till ytterligare deltagare, klicka på knappen Lägg till en ny deltagare. Börja med att ange 
personnummer. Om personen finns sedan tidigare i registret så visas fälten namn, adress, epostadress och 
telefonnummer till deltagaren (kontrollera gärna med deltagaren så att uppgifterna är uppdaterade och 
korrekta). Om deltagaren inte finns i registret visas följande sida där det går att registera deltagaren. 

Klicka på namnet på deltagarna för att visa adressuppgifter. Det går också att ändra/lägga till adress, telefon 
och e-postadress på deltagare genom att klicka på Redigera person. 
Om ytterligare sammankomster behöver läggas till, klicka på och lägg till uppgifterna för den nya 
sammankomsten. OBS! Kontrollera alltid bokning av lokalen med den som sköter eventuell bokning, den 
bokas inte automatiskt när sammankomsten läggs till. 
Redigera en sammankomst genom att klicka på datumet för sammankomsten. Här kan man också välja att 
ange vikarierande ledare under förutsättning att det finns flera ledare på arrangemanget. Avdelningen måste 
kontaktas om den person som ska vara vikarierande ledare saknas. 
OBS! Det går inte att ändra lokal ifall bokningshantering är aktiverat i verksamhetssystemet. 

Del av sidan för att lägga till Ny deltagare

För att lägga till eller ändra sammankomst. Ange datum, starttid och sluttid. Val av antal studietimmar 
påverkas av de uppgifter som anges i starttid och sluttid. 
För att ta bort en sammankomst, klicka först på aktuellt datum och klicka sedan på Ta bort sammankomst 
(längst upp till höger på figuren ovan).
Fältet för notering är en dubbelriktad kommunikation, dock inget som syns eller flaggas per automatik på 
avdelningen.

Sida för att skapa ny sammankomst. Sidan för att ändra på en sammankomst ser likadan ut.
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Signera arrangemang 
När arrangemanget är slutfört och närvaro är registrerad, ska arrangemanget signeras (vikarierande ledare 
måste signera sina sammankomster innan huvudledare kan signera). Börja med att klicka Till signering. 
För att kunna signera måste samtliga träffar vara markerade med någon form av närvaro. 

Signering av arrangemang består av några steg, i det första steget visas en sammanställning av 
närvarouppgifterna. När uppgifterna är kontrollerade, klicka på Skicka signeringskod till min mobiltelefon. 
En engångskod giltig i 15 minuter kommer att skickas till det nummer som syns bakom knappen Skicka 
signeringskod efter att koden har skickats. 
Fyll i verifieringskoden och klicka på Verifiera kod. En bekräftelse på signeringen visas. 

Efter att koden är verifierad, avsluta signeringen genom att trycka på Signera arrangemanget. 
Om deltagarna ska återanmälas, kan en nytt arrangemang skapas genom att klicka på Begär ny lista. Ange 
startdatum, starttid och sluttid, markera om cirkeln ska ha flera sammankomster i veckan och markera de 
deltagare som ska återanmälas. Avsluta med att klicka på Skapa lista.
OBS! Kom ihåg att kontrollera med din ABF avdelning angående tillgång till lokaler osv samt att deltagarna 
är införstådda att de är återanmälda, ej intresseanmälda.

Del av sidan för signering av arrangemang


