Kjære hovedleder
God nytt år! Nå er det tid for å levere årsrapport for 2021. Vi håper informasjonen her kan hjelpe deg,
men ikke nøl med å spørre oss hvis du trenger hjelp. Lykke til!
Vi gleder oss over nytt medlemssystem, med MinSide, hvor du blant annet leverer årsrapporten.
MinSide er et intuitivt system med flere funksjoner samlet på et sted. Du får tilgang til ditt Sprell
Levende-abonnement, du kan administrere og registrere politiattest på dine medledere og sende e-post
til medlemmer, ledere og foresatte. Målet er at du bruker mindre tid på administrasjon, og får mer tid til
det viktigste - Jesus til barna!
Du kan levere årsrapport fra 1. januar 2022. Leveringsfrist er 15. februar 2022

Slik leverer du årsrapport:
Logg deg inn i MinSide her. Logg inn med ditt mobilnummer.
Mobilnummeret du bruker må samsvare med nummeret som er registrert på deg i systemet vårt.
Ved første gangs innlogging: velg "Registrer ny bruker" og få tilsendt passord på SMS.
Alle ledere har tilgang til medlemmers personopplysninger. Dette krever to-faktors pålogging:
Hver gang du logger på med mobilnummer og passord, får du i tillegg tilsendt en kode på SMS.
Nye hovedledere registreres av forrige hovedleder, eller av søndagsskolekonsulent.
Informasjon om ny hovedleder må også meldes til minside@sondagsskolen.no.
Hovedleder kan legge til nye ledere, og fjerne de som slutter.

Problemer med innlogging på MinSide? Kontakt oss på minside@sondagsskolen.no.
Her finner du innføringsvideo og tekstveiledning for innlevering av årsrapporten fra MinSide
(videoen ligger også nederst her). VI anbefaler deg å se gjennom videoen før du starter!

Hva er nytt i MinSide?
Du må fortsatt registrere alle nye barn/ledere, og registrere kontingent på alle barn som betalte
for 2021
(betalingsfrist 31.12.2021).
Dersom du registrerte kontingent for 2021 i medlemssystemet Focusportal, må du likevel sjekke
at det er blitt korrekt i MinSide.
I 2022 innfører vi sentral innkreving, dvs. at vi sentralt overtar ansvaret for å kreve inn
kontingent. Vi setter stor pris på om du hjelper oss med følgende: registrer minst èn foresatt pr
barn (med e-post, telefon og adresse).
Det gir både oss, og deg som leder, mulighet til direkte kontakt med foresatte ved behov.
Dersom gruppen har fire eller flere ledere over 15 år, er det krav om et valgt styre.
Styremedlemmer velges blant gruppens medlemmer. Hovedleder er styreleder. Styremedlemmer
legges til under "Verv" på barnegruppens side. Er styremedlemmet allerede registrert som
medleder, hukes det av for at "dette vervet tilsier en plass i styret". Det er ikke krav om betalt
kontingent for å sitte i styret.
Dersom et barn var aktiv i 2021, men ikke kommer tilbake i 2022, må du oppgi sluttdato
01.01.2022 for at det skal komme med i statistikken for 2021.
Søknad om Frifond prosjektstøtte og rapportering av Frifond gjøres i fanen "Søknader og
rapporter".

Hvorfor levere årsrapport?
Alle innmeldte grupper er forpliktet til å levere årsrapport.
Årsrapporten er grunnlag for tildeling av Frifondstøtte til din barnegruppe.
Din gruppe kan få støtte til pedagogisk undervisningsmateriell, også når du ikke har betalende
barn.
Årsrapporten er grunnlag for offentlig støtte slik vi kan tilby kurs og samlinger for alle våre ledere.
Medlemstallet synliggjør hvor mange som er med i søndagsskolene, og gir et tydelig signal til
myndighetene.

Trenger du hjelp?
Medlemssystemet og MinSide er nytt for både deg og oss, og det kan være feil som må rettes opp.
Vi håper vi sammen kan løse eventuelle utfordringer, og at vi hører fra deg om det er noe du lurer på.
Kontakt din lokale søndagsskolekonsulent, eller hovedkontoret.

Med vennlig hilsen
Søndagsskolen Norge
post@sondagsskolen.no
22 08 71 00
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