
Föra närvaron på 
Smartphone 



Inloggningssidan: 
För att komma till inloggningssidan klicka du på 

länken som finns i mailet du fick när kontot 
skapades. 

För att få ikonen till mobilen skapar du en genväg. 
 

http://e-lista.bilda.nu/ 
 

Användarnamn  = Personnummer 
Lösenord = är den kod du fick i 

samband med att du fick 
inloggningsuppgifterna. 

 



Här ser du alla aktuella arr. Klicka på pilen för att 
komma till registreringen. 

 



Klicka på aktuellt datum. 
Det är endast de arr som har inträffat som det är 

möjligt att föra närvara på.  
 
 



Bocka för det som varit med vid det aktuella tillfället. 
 

Under Hantera detaljer kan datum och tid justeras på 
sammankomsten. 

 
 



Registrera antalet studietimmar. 
 

Spara! 
 



Ledaren kan lägga till en sammankomst. 
Ledaren kan även ta bort en sammankomst. 



Ny sammankomst: 
 

Fyll i de nya uppgifterna 





Hantera deltagare. 
Ledaren kan lägga till en ny deltagare. 

Avdelningen kan också lägga till en deltagare och 
personen kommer med på listan omgående. 

 
Ledaren kan inte ta bort någon deltagare. 

 



Kontaktuppgifterna är redigerbara. 
 



Namn och personnummer går inte att ändra. Är 
någon uppgift felaktig måste Bilda avdelningen 

kontaktas. 



När cirkeln är klar är det dags att signera. Det sker 
i tre steg. 

Klicka på Signera. 





Skriv in den kod du fått via sms. 
Klicka på verifiera. 

 



Koden har verifierats och nu kan du klicka på 
signera. 



Du kan avsluta här men vill du fortsätta din cirkel 
går du vidare till begär ny lista. 



Fyll i uppgift om när ni ska starta igen, vilken tid 
och veckodag. 



Markera de deltagare som ska fortsätta. 
Klicka på begär lista. 

Nu skickas uppgifterna till Gustav och ett 
nytt arr är skapat. 
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