
Opre%else hvis du bruger web 
1. Gå &l websiden h0ps://mit.radikale.dk og tryk på ”log ind” i 

øverste højre hjørne. Tast dit login med email og password 
(hvis du ikke har login &l mit.radikale så brug ”glemt 
password” funk&on, så får du et nyt password på mail).

2. Når du er logget ind på mit.radikale, skal du klikke på 
menupunktet ”opret dig i medlemsnetværket” (i menuen 
venstre side) - [se billede 1].

3. Nu er du klar &l at opre0e dig på Medlemsnetværket. Klik på 
”opret bruger” - [se billede 2].

4. Vælg din ”Storkreds” og ”Kommuneforening”.
5. Udfyld profilen med navn, email og telefonnummer. Du skal 

også vælge ”område”. NB! du skal som minimum sæ0e 
flueben i ”Jeg er medlem af Radikale Venstre”.
• Hvis dit medlemsnummer ikke er udfyldt automa3sk, så find det på 

mit.radikale – øverst højre side i topmenuen
• Du bedes også sæAe flueben i ”Jeg er medlem eller suppleant 3l 

hovedbestyrelsen” - altså kun såfremt at du er det selvfølgelig.

6. Du må også meget gerne sæ0e flueben ud for et/flere 
dialogforum, hvis du ønsker at være ak&v i de0e. 
• NB! Du kan al3d følge med og tage del i debaAen uanset om du har 

sat flueben i at være ak3v eller ej [se mere på side 4 i guiden].

https://mit.radikale.dk/


Opre%else hvis du bruger mobilen
1. Gå &l mobilsiden h0ps://mit.radikale.dk og tryk på ”log 

ind” i øverste højre hjørne (tryk på ikonet med ”3 
streger”). Tast dit login med email og password (hvis du 
ikke har login &l mit.radikale så brug ”glemt password” 
funk&on, så får du et nyt password på mail)

2. Når du er logget ind på mit.radikale, skal du klikke på 
menupunktet ”opret dig i medlemsnetværket” (tryk på 
menuen med ”3 streger” venstre side) - [se billede 1]

3. Nu er du klar &l at opre0e dig på Medlemsnetværket. Klik 
på ”opret bruger”.

4. Vælg din ”Storkreds” og ”Kommuneforening”.
5. Udfyld profilen med navn, email og telefonnummer. Du 

skal også vælge ”område”. NB! du skal som minimum
sæ0e flueben i ”Jeg er medlem af Radikale Venstre”.
• Hvis dit medlemsnummer ikke er udfyldt automa3sk, så find det 

på mit.radikale – øverst højre side i topmenuen
• Du bedes også sæAe flueben i ”Jeg er medlem eller suppleant 3l 

hovedbestyrelsen” - altså kun såfremt at du er det selvfølgelig.

6. Du må også meget gerne sæ0e flueben ud for et/flere 
dialogforum, hvis du ønsker at være ak&v i de0e.
• NB! Du kan al3d følge med og tage del i debaAen uanset om du 

har sat flueben i at være ak3v eller ej [se mere på side 4 i 
guiden].

https://mit.radikale.dk/


Manuel opre+else på medlemsnetværket

1. OBS: For at opre0e dig på medlemsnetværket, skal du 
bruge dit medlemsnummer. 

2. Gå &l websiden h0ps://mit.radikale.dk og tryk på ”log 
ind” i øverste højre hjørne. Tast dit login med email og 
password (hvis du ikke har login &l mit.radikale så brug 
”glemt password” funk&on, så får du et nyt password på 
mail).

3. Nu er du klar &l at opre0e dig på Medlemsnetværket. 
Brug de0e link:
www.medlemradikale.dk/createuser/?code=YfrbEeEn
• OBS! Hvis linket driller, så brug 

www.medlemradikale.dk/createuser
- her skal du indtaste en opreAelseskoden manuelt: ”YfrbEeEn”.

4. Du kan også opre0e dig via mobilen ved at scanne QR 
koden [se billede 1]
• Du kan scanne QR koden med kameraet i din telefon. Vent på at 

kameraet opfanger QR koden – så fremkommer der et link i 
toppen af din skærm.

• [fortsæt nu med step 4-6 i guiden på side 1/2]

https://mit.radikale.dk/
http://www.medlemradikale.dk/createuser/?code=YfrbEeEn
http://www.medlemradikale.dk/createuser


Ny på systemet …
• Udfyld hur*gst muligt din brugerprofil med 

billede og profiltekst. Du kan redigere din profil 
sådan:
• web: klik på dit navn (i højre hjørne).
• mobil: klik på ikonet (”3 streger”) i venstre hjørne.

• OBS! du vælger selv, hvad du vil kalde dig på
medlemsnetværket. Du kan altså frit bruge et 
alias eller en forkortelse af dit navn. På den måde
sikrer vi, at du kan optræde anonymt, hvis du 
ønsker det. 
• NB! Din profil er valideret med dit medlemsnummer 

og på den måde har vi hånd i hanke med, at det kun 
er medlemmer, der kan have en profil på
medlemsnetværket.

• Udforsk medlemradikale.dk*, og meld gerne 
retur med eventuelle fejl eller forslag. Send en 
besked på medlemsnetværket *l en fra 
Sekretariatet (find dem under menupunktet 
”Medlemmer”). Eller brug meget gerne knappen 
”feedback” på systemet (gælder kun web)
• (*) Medlemsnetværkets orginale navn er 

medlemradikale.dk, men medlem.radikale.dk kan 
også bruges som genvej herGl.



Hold dig orienteret…

• På medlemsnetværket findes forskellige fora 
og netværk. Alle dialogfora og foreninger har 
på sit eget forum på medlemsnetværket. 

#) Web: Find dem i menuen på forsiden 
#) Mobil: klik på ikonet ”3 streger”

• For at modtage noCfikaConer om nye 
indlæg/kommentarer i et dialogfora netværk, 
så klik på ”abonnér på denne kategori” 
[se billede 1]

• Du vælger selv, om du vil modtage en email
hver gang du får en noCfikaCon, og i øvrigt 
hvilken kommunikaCon du ønsker at modtage 
fra medlemsnetværket. Under ”rediger profil” 
kan du indsClle hvilken kommunikaCon du 
ønsker fra medlemsnetværket [se billede 2].


