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 är ett webbaserat verktyg som ersätter MLS. Fördelarna med att använda LCR är bland annat: 

 möjlighet för ledare, kamrerer och medlemmar i församlingsrådet att utföra sina ansvar för att föra 

uppteckningar varhelst de har tillgång till internet – hemma, på mobila enheter och så vidare.  

 behandling i realtid, vilket innebär att uppdateringar av matrikelkort i LCR sker på en gång.  

 möjligheten att skicka dokument till kyrkans huvudkontor via internet, till exempel dokumentation för 

disciplinråd, eliminerar behovet av att skriva ut och posta papperskopior.  

Följ stegen nedan för att gå till och börja använda LCR. 

  
Om du inte redan har ett LDS-konto går du till 

ldsaccount.lds.org och klickar på Registrera 

ett LDS-konto. Du behöver ditt 

medlemsnummer (MRN), som du kan få av 

din församlingskamrer. När du har skapat ditt 

LDS-konto har du ett användarnamn och ett 

lösenord som ger dig tillgång till LCR. 

  
Endast vissa ämbeten är behöriga i LCR. De omfattar stavspresidentskap och biskopsråd, stavs- och 

församlingskamrerer och verkställande sekreterare, samt församlingsrådets medlemmar och deras presidentskap. 

  
Ange lds.org/lcr i adressfältet för webbläsaren och tryck på Enter. Logga in med ditt LDS-kontos användarnamn och 

lösenord för att komma till startsidan för LCR. Klicka på menyrubrikerna i LCR för att se tillgängliga funktioner. 

  



  
Klicka på hjälpmenyn för att se en lista över alternativ. Klicka på Allmän hjälp för att gå till supportsidan, där du kan 

söka efter supportartiklar ämnesvis. Stavspresidentskap, biskopsråd och kamrerer kan klicka på Kontakta oss för att se 

kontaktinformationen för Global Service Center (GSC) eller sitt lokala förvaltningskontor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Om du stöter på problem när du försöker komma in på eller använda LCR kan du göra följande: 

 Kontrollera att du har en tillförlitlig internetuppkoppling. 

 Kontrollera att ditt LDS-konto skapats med ditt medlemsnummer. 

 Kontrollera med din församlingskamrer att ditt ämbete i kyrkan är angivet på standardiserat sätt. Medlemmar med 

definierbara ämbeten är inte behöriga i LCR. 

 Kontrollera att din webbläsare har uppdaterats till den senaste versionen. Om du använder Internet Explorer (IE) 

måste du ha version 10 eller senare för att LCR ska fungera ordentligt. Lär dig hur man uppdaterar IE genom att 

gå till http://windows.microsoft.com/ie. Notera att datorer med Windows XP eller äldre operativsystem inte 

kan uppdatera till den senaste versionen av IE och måste använda Google Chrome för LCR. Ladda ner 

Chrome genom att gå till http://www.google.com/chrome.  

 Om du inte ser alla sex menyerna på startskärmen för LCR, som ovan, klickar du på menyknappen bredvid 

rubriken Resurser för ledare och kamrerer för att visa menyn. LCR anpassas automatiskt till din skärmstorlek, 

vilket förbättrar upplevelsen för dem som använder mobila enheter.  
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