
Kom igång

Volontärapp

Sök efter VolontärApp där du hämtar appar



Kom igång
- ladda ner appen “VolontärApp”
- starta appen klicka på “Jag har glömt
mitt lösenord”

Första gången du loggar in 
behöver du välja ett lösenord
Använd den email-adress du 

brukar få servicegruppinfo på.



Kom igång
- skriv in din epost-address och klicka på skicka. 

Om du inte får ett email, a) kolla 
din skräppost b) be din 

Servicegruppledare kontrollera 
vilken epost-adress som är 

registrerad för dig.

Du får ett email ifrån 
developer@enappstudio.se

Med rubrik -VolontärApp - Reset
password



Kom igång
- I det email du får klickar du 
på en länk så att du kan välja
lösenord för appen

Klicka på länken i mailet och skriv 
in valfritt lösenord 2 ggr



Schema - kalendervy
Du kommer alltid in på dagens datum, 
men kan lätt förflytta dig till din 
servicevecka….

Kommande serviceveckor

Klicka för att se planeringen för 
din servicegrupp



Schema - kalendervy
Du ser dag för dag vilka uppgifter som
finns att boka sig på.

Behov av 1 person 1 bokad,  du 
kan ställa dig på väntelista

1 av 3 person bokad

Här är jag bokad

Välj veckodag



Uppgift - pass

Klicka och se vilka andra som 
bokat sig på uppgiften

info

Boka dig 

Spara i din kalender i telefonen

Kontaktperson för mötesvärdar



Andra som bokat sig

De andra som bokat sig

1 person har valt att vara 
anonym



Mina bokningar

Dina bokade pass från dagens 
datum och framåt

Din profil



Min profil

Kontaktuppgifter till min 
servicegrupps ledare

Jag tillhör Grupp 1

Kontaktpersoner inom olika 
kategorier – teamledare

Välj om du vill vara anonym. 
Då kan inte andra se att du 

bokat dig på en uppgift.
Servicegruppsledare kan se 

vilka som bokat sig.



Kontaktuppgifter
till servicegruppsledare och
teamledare

kontaktuppgifter

Lägg till i din adressbok
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