
Lathund till e-listor för 
cirkelledare 

ABF VÄSTERÅS 



 

Inloggningsuppgifter 

För att få inloggning till närvarowebben (narvaro.abf.se) kontaktar du den avdelning du är ledare åt. 
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. 
Efter att du fått inloggning, skickas ett e-postmeddelande varje gång ett arrangemang där du är 
ledare startas.  

Visa arrangemang 

Öppna sidan http://narvaro.abf.se och logga in med ditt 12 siffriga (år med 4 siffror) personnummer 
(utan bindestreck) och det lösenord du fått. Den/De cirkel/cirklar du har visas på första sidan. För att 
registrera närvaro är det bara att klicka på den cirkel du vill fylla i. 



Registrera närvaro samt administrera deltagare och sammankomster 

På pågående arrangemang kan du registrera närvaro på sammankomster fr.o.m. 30 minuter innan 
sammankomsten startar. Registrera närvaro genom att markera i kolumnen för sammankomsten. 
Registrera också under hur många studietimmar träffen pågått: 

Här går det även att: 

-Lägga till personer genom att klicka på denna symbol:

Sök efter personen via personnumret. Om personen inte redan finns i registret, kan du registrera 

den: 

Du kan även lägga till personer med LMA nummer genom att klicka i rutan ”LMA-nummer”: 



-Lägga till sammankomster genom att klicka på denna symbol:

Då kommer du till följande sida, där du väljer datum, start- och sluttid, om träffen ska vara 

återkommande (t.ex. varje måndag) eller bara en gång, samt lokal. Efter att du fylla i allt klickar du på 

”spara”. 

-Skicka e-post till alla eller vissa deltagare genom att klicka på denna symbol:

När du klickar på e-post knappen visas ett nytt formulär. Här återfinns en lista av deltagare att 

markera och en textruta för meddelandet. Om deltagaren svarar, kommer svaret att skickas till din e-

postadress. 



-Prenumerera på schemat till din personliga kalender genom att klicka på denna symbol:

Vid klick på kalenderikonen visas en ruta där du får välja till vilken typ av kalender du vill hämta 

sammankomsterna. Beroende av vilken plattform du befinner dig på kommer det olika val när du väl 

klickat på länken och den hanteringen finns beskrivet tillsammans med respektive val. 

Sammankomsterna läggs till i kalendern som en ny kalender med arrangemangets namn. 

-Klicka på namnet på deltagarna för att visa adressuppgifter.

Det går också att ta bort deltagare, ändra/lägga till adress, telefon och e-post på deltagare genom att 

klicka på ”redigera personen”. 



-Redigera sammankomster (ändra dag, tid, ta bort sammankomst) genom att klicka på datumet för 
den sammankomst du vill ändra.

-När du klickat på datumet till sammankomsten du vill ändra, ser det ut såhär:

-Det går då att ändra datum, starttid och sluttid etc. Det går även att ta bort sammankomsten genom

att klicka på ”ta bort” längst ner till höger. Observera att om ni är i en lokal som ni bokat genom ABF,

(exempelvis på Spånehusvägen eller Föreningsgatan) måste du kontakta ABF för att se om det går att

ändra dag och tid så att lokalen inte dubbelbokas.

Vikarierande ledare 

-Här kan man också välja ”ange vikarierande ledare” under förutsättning att någon av deltagarna är
markerade som ledare i ABF:s verksamhetssystem. Då får den ledaren logga in för att signera den/de
sammankomster den varit med på, där huvudledaren varit frånvarande.



 

Slutrapportera en e-lista 

När cirkeln är slut (eller efter 20 träffar) och du har registrerat närvaron för varje träff och är redo att 

signera listan (samma som att skriva under den) ser det ut såhär: 

Klicka då på ”till signering”. Du kommer då till denna sida: 



Här kan du även skriva ett meddelande till oss, om det är något kring cirkeln som du tycker att vi bör 

få reda på. Det kan exempelvis vara om ni gjort insatser för att göra cirkeln mer tillgänglig: 

• Material i alternativa format, så som text i stor stil, böcker med lättläst text, ljudböcker o.s.v.
• Anpassade hjälpmedel som saxar, pennor eller andra verktyg eller redskap
• Anpassat material som t.ex. allergivänlig lera eller färg.
• Tekniska hjälpmedel, både hårdvara och mjukvara, t.ex. särskilt tangentbord eller annan utrustning
eller specialprogram.
• Portabla hörslingor, specialstolar eller t.ex. högre temperatur i lokalen.
• Det kan också vara insatser när deltagaren inte själv kan ta sig till cirkeln eller in i lokalen och
behöver hämtas eller få hjälp att ta sig in.
• Stöd kan också ges genom att en deltagare behöver påminnas flera gånger eller få förklarat för sig
på ett sätt som tar extra tid utöver det som annars skulle behövts.



 

Fyll i antal personer som nåtts av insatsen/insatserna samt vad som gjorts i rutan ”Meddelande till 
studieförbundet”. 

Sen är det bara att klicka på ”Skicka signeringskod till min mobiltelefon”, så kommer det inom en 

minut en kod till telefonen som du sedan skriver in under ”verifiera kod”. Sedan klickar du slutligen 

på ”verifiera kod”. 

Det sista steget kommer då, nämligen att klicka på ”signera arrangemanget”: 

Skapa ny lista 

Därefter kommer du till denna sida där du direkt kan skapa en ny lista. Välj startdatum, start- och 

sluttid samt klicka i vilka veckodagar ni brukar träffas. Glöm inte att markera vilka deltagare som ska 

fortsätta. Klicka sedan på ”skapa ny lista”. 



-Så fort som vi godkänt listan, kommer den att synas på första sidan när du loggar in.

Kulturarrangemang som e-lista 

När vi fått all information om arrangemanget och lagt in det samt dig som kontaktperson i vårt 

verksamhetssystem, får du ett mail att det finns ett nytt arrangemang att signera. Logga in på 

narvaro.abf.se. På första sidan kan du sedan hitta dina arrangemang. 

Klicka på arrangemanget så att du kommer till rapporteringssidan: 

Det du då ska komplettera är: 

-Antal medverkande: Antal personer som medverkat i programmet

-Antal publik: Totalt publikantal

-Antal funktionsnedsatta: Det antal personer med funktionsnedsättning som deltar i

kulturprogrammet därför att ni gjort förstärkta insatser ska anges här. Exempelvis om ni engagerat

en teckenspråkstolk till arrangemanget, lagt ut en hörslinga, har ordnat med ledsagning, om ni hyrt

en lokal som måste fungera utifrån olika funktionsnedsättningar, tagit fram ett kortare/lättläst

infomaterial om en föreläsning m.m. Om du är osäker, hör av dig till din kontaktperson på ABF.

-Antal kvinnor:  Antal kvinnor av den totala publiken (ej i procent). Om där inte varit några kvinnor,

måste du skriva in ”0”.

Signering är möjlig samma dag som arrangemanget inträffar och därefter. 



 

När du fyllt i allt, klicka på ”spara”. Arrangemanget är då redo för signering. 

Om du har flera kulturarrangemang inlagda, kan du antingen klicka på vart och ett på första sidan 

eller på raden överst där de ligger samlade under ”Hantera kulturarrangemang”: 

Klicka på den för att komma vidare till rapportering: 

Efter att du fyllt i medverkande osv på ett arrangemang, klicka på ”spara”. Du kan då antingen välja 

att gå vidare och signera bara det arrangemanget, eller fortsätta att fylla i resterande arrangemang 

och signera alla på en gång: 



Sedan gör du på samma sätt oavsett om det är ett eller flera arrangemang du signerar: 

1. Klicka på ”skicka signeringskod till min mobiltelefon”

2. Skriv in koden som kommer som ett sms till din mobil under ”ange kod”

3. Klicka på ”verifiera kod”




