
Felix 2.0 leiðbeiningar fyrir hestmannafélög. 

 

Bætt við meðlimum í iðkendaskrá hestaíþróttir.  
o Farið er í UPPLÝSINGAR og valið HÓPAR. 

o Valið er Breyta lengst til hægri til við „Iðkendur hestaíþróttir“.  

o  
o Til að bæta við iðkenda er valið „Bæta við nýjum meðlim“ og kt. , símanúmer og netfang viðkomandi skráð, ýta 

svo á takkann „Bæta við“ 

o Sama á við þegar laga á til í „Almennir félagsmenn“ og valið „Breyta“ 

 

Til að fjarlægja meðlim úr hóp. 
o Farið er í UPPLÝSINGAR og valið HÓPAR. 

o Valið er Breyta lengst til hægri til við „Iðkendur hestaíþróttir“.  

o Hægt er að fjarlægja stakan meðlim með þvíi að velja „Fjarlægja“ fyrir aftan nafn viðkomandi 

O Hægt er að merkja marga VELJA ALLT eða VELDU ALLT Á SÍÐUNNI og velja svo FJARLÆGJA MEÐLIMI eftir því 

hvað við á. 

o Sama gildir þegar verið er að vinna í öðrum hópum. 

 

 

Búa til hóp.  

o Farið er í UPPLÝSINGAR og valið HÓPAR.  

o Til að búa til hóp innan félags er valið BÆTA VIÐ. 

▪ Tegund hóps - valið er Hópur innan félags 

▪ Yfirhópur - ef verið er að búa til hóp undir öðrum hóp.  
o Valið er Skoða til að TAKA ÚT LISTA Í EXCEL eða SENDA TÖLVUPÓST.  

▪  

o Þegar búið er að búa til hóp þá er hægt að velja Breyta til að bæta við meðlimum í hópinn. 

▪ Valið Bæta við nýjum meðlim eða Lesa inn meðlimi  

▪  

o Valið er Breyta til að taka til í hópnum. Hægt er að velja staka eða marga í einu þegar verið er að taka til og að 

því loknu er valið Fjarlægja meðlimi.  

 

 

 



Felix 2.0 leiðbeiningar fyrir hestmannafélög. 

 

Senda tölvupóst 

o Valið er „Skoða“ fyrir aftan „Iðkendur hestaíþróttir“   

 

o Hér er valið „Senda tölvupóst“ 

 

 

 

 

 

o Hægt er að velja „Senda tölvupóst á alla í  

Hópnum“ með því að haka í boxið. 

o Einnig er hægt að velja úr listanum með því 

að haka í boxið fyrir framan nafn viðkomandi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tölfræði félgsins 

o Valið er „Tölfræði“  og þá opnast þessi gluggi, 

o Hægt er að velja tölfræði frá 2004 til til þess árs  

sem síðast var skilað inn starfsskýrslu 

o Hægt er að velja „Aldur“ og Allir, Karlar eða Konur  

Svo undir „Virkni“ er valið iðkendur  

Hægt er að skoða á skjá upplýsingar með  

því að taka hakið úr boxinu  „Fá yfirlitið í tölvupósti“ 

Annars er Excel skjal sent á skráð netfang í „Sendist til“ 

 

 


