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Lenken MIN SIDE finnes på ALLE norske Rotary hjemmesider. Du kommer til din 
 innlogging til Appsco dashbord fra alle norske Rotary hjemmesider



Har du allerde opprettet en konto på Appsco (appsco.com) så logger inn 
i ditt Appsco dashbord med den e-postadressen du er registrert med i 
Rotary Medlemsnett 

http://appsco.com


Dersom ikke har registrert deg på appsco.com bruker du dette vinduet 
Du MÅ bruke den e-postadressen som du er registrert med i Rotary 
Medlemsnett. Du oppretter ditt eget passord ved registreringen

http://appsco.com


Etter innlogging på appsco.com kommer du til ditt dashbord 
Dashbordet viser de ikoner som bringer deg videre til Rotarys 
forskjellige digitale tjenester. Antall ikoner avhenger av din klubbrolle

http://appsco.com


Rotary Medlemsnett finner du på ditt Appsco dashbord etter innlogging



Rotary Medlemsnett har opplysninger om distrikt, klubber og medlemmer



Du kan endre opplysninger i Medlemsnett, men dette avhenger av din 
rolle. Som medlem kan du endre en del av dine egne opplysninger, som  
f.eks. e-postadresse og telefonnummer

Dersom du endrer e-postadressen i Medlemsnett så må du også endre 
e-postadressen i din profil i Appsco og du må også endre «Sign In»  
e-postadressen i rotary.org

http://rotary.org


Du finner din egen profil ved lenken medlemmer. Lenken Klubber viser 
informasjon om din egen klubb



Du kan redigere en del opplysninger om deg selv





Endre e-postadresse - husk å trykke lagre. Du får da opp en melding 
som sier at endringen er vellykket. 



Det er viktig at alle klubbroller er registrert i Medlemsnett. Og særlig viktig at neste 
års klubbroller er registrert så tidlig som mulig og i god tid før neste Rotaryår



Innlogging på Rotary International - My Rotary - rotary.org

http://rotary.org


Har du allerede opprettet en profil på rotary.org (My Rotary) så logger du inn 
via lenken «Sign In». 

http://rotary.org


Har du ikke opprettet profil på rotary.org (My Rotary) så må du bruke linken 
Register. Når du registrer deg må du bruke den e-postadressen som du er 
registrert med i det norske Medlemsnettet

http://rotary.org


Registrering hos Rotary International - My Rotary - rotary.org 
Husk e-postadressen må være den som du er registrert med i Medlemsnett

http://rotary.org


Dersom du endrer e-postadresse i Medlemsnett må du også endre e-postadresse i 
Rotary RI 
Logg de på med gammel e-postadresse, trykk på navnet ditt og velg Account Settings i 
nedtrekksmenyen



Her endrer du e-postadresse i Rotary RI



E-post for klubbene: 

Alle klubber har en e-
postadresse som er på 
formen: 
klubbnavn@rotary.no 
Denne e-postkontoen er 
også en Google Workspace 
konto (før benevnt  
G Suite). 
Log inn på denne kontoen 
og du får opp en meny der 
du kan velge e-post 
og andre funksjoner i 
Google Workspace 

   



VIDERESENDING AV E-POST 

DICO har ikke tilgang til å sette opp videresending av klubb e-post til presidenter og 
sekretærer i dagens e-postløsning 
Klubben må derfor selv sørge for at automatisk videresending settes opp og 
vedlikeholdes. Kontroller alltid oppsett av videresending ved rotaryårets begynnelse!  

Logg in på klubbens epostkonto (klubbnavn@rotary.no) 
Trykk på tannhjulet øverst til høyre:

Velg linken «Se alle innstillinger»:

mailto:klubbnavn@rotary.no


Velg linken som heter Videresending og POP/IMAP :

Velg «Legg til en adresse for videresending» :



Skriv inn den e-postadressen som e-posten skal sendes til og trykk neste:

Trykk neste og se at adressen som kommer opp stemmer, trykk så «Gå videre»:



Trykk på OK:

Mottaker som e-post skal videresendes til vil nå få en e-post der  
en blir bedt om å bekrefte at en vil motta videresendt mail.  
Bekreft dette.


