
Förbundets Aktivitetsblankett 
Här kommer korta anvisningar om hur blanketterna fungerar. Det finns två versioner. Version 1 har 
mera rader som kan editeras exempelvis Rubrikerna kan redigeras, ordet arrangör kan editeras till 
något annat eller för ordet datum kan det också editeras till något annat. Men sen kan man också 
fylla i alla rader i dokumentet och kryssrutor. Version två skiljer sig att alla rubriker är Valda och går ej 
att editera men alla tomma rutor kan fyllas i och editeras. Blanketten är en pF som kan öppnas och 
redigeras av alla. 

Anvisningar 
1. Gå till förbundets hemsida till blanketter eller motion (Blanketten kan fås under båda 

rubrikerna) https://www.spfpension.fi/sv/motion/ 
 

2. Välj sedan vilken version du vill ha från hemsidan 

3. När du valt rätt version så öppnar sig blanketten – LADDA NED DEN! Eller printa ut den.  
Längst till höger har ni ladda ned eller printa ut. Klicka nedåt pilen och en ruta poppar upp 
där du kan välja namn och sen klicka spara.  
 

 

 
4. När den är nedladdad ser ni denna figur nere till vänster på er webbläsare – klicka där! 

 

5. Blanketten öppnades nu i din webbläsare eller pdf. Program och nu kan du göra ändringar 
som sparas. 

https://www.spfpension.fi/sv/motion/


6. Blankettens blåa rader 
går att redigera. 
Fyll i föreningens 
namn på förenings 
raden. Fyll i vilka 
aktiviteter denna 
blankett gäller och om 
det är vår / höst. Samt 
arrangör 

7. Blanketten till höger är 
version två där inte 
allt går att redigera. 
Fasta rubriker är 
Datum, plats, 
deltagare (D,H), Antal 
och anmärkning (tid 
och aktivitet går att 
skriva här) 

8. Alla blåa fält går att 
redigera- ca 30 
aktiviteter ryms på en 
blankett. 

 

 

 

 

 

 

10. SPARA DINA ÄNDRINGAR 



 

11. ARKIVERA – För att kunna arkivera resultaten behöver du spara den som en bild. Om du 
sparar den som excel / word kan man fortsättningsvis göra justeringar 
 

 
 

12. Resultat – Nu kan blanketten sparas 
och arkiveras utan att förändringar 
kan ske. 
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