
Lathund betalning DAS medlemsavgift med kontokort via PayPal, 
samt DAS medlemsregistrering

Läs gärna instruktionerna nedan för hur du anmäler dig som DAS medlem, betalar och registrerar dina 
uppgifter hos DAS.

1. Du tittar på följande webbsida med instruktioner, som du bör läsa igenom:



2. Sedan skrollar du längre ner och ser följande val av Medlemskapsnivå:

3. Välj den nivå du 
önskar dig, t ex 
”Vuxen exklusive 
licens”,
genom att klicka på 
”Köp Nu” knappen 
bredvid.

4. Efter valet av Medlemskapsnivå kommer du till PayPals betalningssida:



5. Om du inte har ett PayPalkonto, eller inte vill använda det, hoppa över första delen ovan och klicka på
”Betala med betal- eller kreditkort” 

(OBS: du behöver varken ha, eller skaffa ett PayPalkonto för att kunna betala!)

6. När du har klickat på ”Betala med betal- eller kreditkort” , hamnar du på en ny sida hos PayPal, där 
du skall fylla i dina betalningsuppgifter och e-postadress, se nästa bild:



7. Betalningsuppgifter.
Denna del måste fyllas i för 
betalningens skull, och kan 
tyvärr INTE användas i vårt 
Medlemssystem.
Du skall därför senare  
komplettera dina uppgifter i 
”Min Profil”  (i steg 3).

8.  Denna e-postadress används  
i DAS Medlemssystem. 
Välj en e-postadress du vill 
använda för inloggningen hos 
DAS och kommunikationen 
från DAS!
Du får även en bekräftelse av 
betalningen från PayPal till denna 
e-postadress, när den har gått 
igenom.

9. Detta kan du hoppa över om 
du inte vill skapa ett PayPalkonto

10. Klicka sedan på ”Betala nu”



11. Nu får du ett ”WordPress” mejl, med en registreringslänk du skall klicka på, se exemplet nedan:

Från: daswebmaster@activeskaters.se

Ämne: Nästan klart att registrera dig som medlem i DAS….

Hej Kalle Anka

Välkommen och tack för att du vill bli medlem i Dala Active Skaters!
Efter registreringsprocessen kommer du så småningom att få mer info om din nya 
klubb Dala Active Skaters (DAS) och hur du kan börja delta i DAS aktiviteterna.

Nu börjar Steg 2 av registreringsprocessen:
VG och skapa dina inloggningsuppgifter till ditt medlemskonto genom att klicka på 
länken nedan.
Efter att du har skapat dina inloggningsuppgifter, får du ett nytt e-postmeddelande
med dina inloggningsuppgifter, samt instruktioner för det sista Steg 3!

Klicka på länken nedan för att skapa dina inloggningsuppgifter:
https://www.activeskaters.se/members/registration/?
member_id=454&code=  39  9fe23d902a49a574b9276ccdc4816e  

12. Efter att ha klickat på länken, kommer du till en webbsida för att registrera inloggningsuppgifterna.

13. Fyll i dina uppgifter, byt evt din mejladress (om du vill)  och klicka på REGISTRERA (se nedan)
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14. Sedan får du ett nytt WordPress mejl med dina inloggningsuppgifter, se exemplet nedan:

Från: daswebmaster@activeskaters.se

Ämne: Dina DAS inloggningsuppgifter + instruktioner för Steg 3

Hej Kalle Anka!

Du är nästan framme! Två saker kvar att göra:
1. Här kommer dina DAS inloggningsuppgifter, som du bör spara* och behöver under 
punkt 2:

Användarnamn: Kalle_Anka , eller din e-postadress = samma som vi har skickat detta 
e-post till.
Lösen: Bla_bla_bla_1

2. Du behöver nu komplettera din profil med dina övriga uppgifter (adress, 
telefonnummer, personnummer, osv). Kom ihåg att uppdatera dina uppgifter om nåt 
skulle ändras, så vi kan kontakta dig vid behov! 

Klicka därför på länken nedan för att komplettera "Min Profil": 
https://www.activeskaters.se/members/membership-login/membership-profile/ 
Du ombeds sedan först att logga in med uppgifterna ovan.

Tack för att du hjälper oss med medlemsadministrationen!
Välkommen!

*) Du kan alltid få ett nytt lösen genom att återställa ditt lösen här: 
https://www.activeskaters.se/members/membership-login/password-reset/ 

15. Du ombeds först att logga in med ditt ID och lösen efter att du har klickat på länken i mejlet ovan: 

 

16. Klicka på ”Logga in”

https://www.activeskaters.se/members/membership-login/password-reset/
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17. Nu kommer du in på webbsida ”Min Profil” : LÄS INSTRUKTIONERNA  högst upp på denna sida!
(det finns olika instruktioner beroende på medlemsnivån)

18. När du har fyllt i 
alla fält enligt 
instruktionerna, klicka 
på ”UPPDATERA” !

19. Nu är allt klart TACK!! 
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