
Rotary på nett 
Leder av kommunikasjonskomite Jan Walbeck, Gjersjøen Rotaryklubb 
• Kihl gård – Råde Rotaryklubb, 3. mai 2017 
• Ullersvang – Kløfta Rotaryklubb, 4. mai 2017 
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Hvordan klubbens hjemmeside teknisk kan oppdateres 
·         Hvordan opprettholde et godt bilde av klubbens virksomhet? 
·         Linker til andre sider  
·         Vi sveiper innom Facebook 
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Nettsidens innhold – tenk over… 

• Tilpasset målgruppen. Hvilken målgruppe? 
– Potensielle nye medlemmer  
– Egne medlemmer 

• Ikke sikkert nye potensielle nye medlemmer er interessert i det 
samme som oss 

– For mye internt stoff? 

• Det er heller ikke lurt å legge ut altfor mye innhold, selv om dere 
føler at det er mye vi burde formidle  

• Hjemmesiden skal fortelle hva Rotary driver med, hvem vi er, og 
hvilke tjenester, oppgaver eller prosjekter vi tilbyr/er engasjer i  

• Nettsiden kan også fortelle hvordan Rotary er annerledes enn 
«konkurrentene» 

• Oppdatert klubbkalender med program 
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D2260s hjemmeside 

På distriktets 
hjemmeside 
finner din 
klubb nyttig 
informasjon 
fra distriktet 
og 
guvernøren 
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Gjersjøen Rotarys hjemmeside 
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Veien til publisering 

• https://appsco.com/ 
(Må ha konto hos appsco.com. Enkelt og gratis) 

 1 

2 

Nettleser: 
Firefox 
Safari 
Crom 
Explorer fungerer dårlig 

https://appsco.com/
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Publisere – snart innlogget 

Nettsiden Medlemsnett 

3 
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Klar til å publisere innhold 

Nyheter* 
Nye sider* 

Innstillinger 

Tilgangsroller 

Files*  
(bilde- og 
dokumentarkiv 

Hvor skal siden 
plasseres, etter 
å ha laget en 
side. 

* Brukes mest  
 



TITLE  |  9   

Lage en nyhet 

Nyheter 

Lage nyheten på 
forsiden/redigere 

Lage fortsettelsen av 
samme nyhet på 
side «2» 

Husk å «dra» Nyheter opp i 
Category Name for at det 
skal bli en synlig nyhet på 
forsiden 
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Lage en nyhet 

Nyheter 

1 

2 
3 

4 

5 
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Bruk av bilder 

• Nyhet  = 200 x 160 px 
• Karusell = 900 x 630 px 

Husk! 
Retningslinjer
/lovlighet for 
bruk av bilder 
på nett. 
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Beskjære bilder 

• Hvordan beskjære og endre størrelse på et bilde i Paint 

http://support.rotary.no/no/bildejustering#.WQi8-WetTmg 
 

http://support.rotary.no/no/bildejustering.WQi8-WetTmg
http://support.rotary.no/no/bildejustering.WQi8-WetTmg
http://support.rotary.no/no/bildejustering.WQi8-WetTmg
http://support.rotary.no/no/bildejustering.WQi8-WetTmg
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Beskjære i Paint  

Nyhet   = 200 x 160 px 
Karusell = 900 x 630 px 

pixler 
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Supportweb Rotary Norge  

• http://support.rotary.no/en/hjem#.VJlpjMAEl4 

 

Her finner 
du det 
meste av 
det du lurer 
på. 

http://support.rotary.no/en/hjem.VJlpjMAEl4
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Hvordan få tilgang til å publisere? 

DICO 2260: dico.2260@rotary.no 

 

Det vil til enhver tid være en i klubben som har tilgang 
til å redigere websiden. Dette skal da være CICO i 
klubben. 
Dersom CICO ønsker å dele jobben med flere, eller 
evt. legge til påtroppende CICO så beskrives dette 
under:  
 
Husk! Alle som får tildelt Admin eller 
Passordbeskyttetområde tilgang må ha konto i 
Appsco.com. 
 
1. For å legge til redaktør, må du først klikke på 

hengelåsikonen i menyen til venstre. I Acl Record 
Manager vindu kan du enkelt legge til nye roller 
ved å klikke på Add. Du kan også endre 
eksisterende roller ved å klikke på blyant som på 
bildet.  

 
Les mer på supportsiden: 
http://support.rotary.no/no/legge-til-redaktor#.WQjBVmetT9Q 

mailto:dico.2260@rotary.no
http://support.rotary.no/no/legge-til-redaktor.WQjBVmetT9Q
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Bruk av Facebook i klubben 

Husk! 
Retningslinjer/lovlighet 
for bruk av bilder på 
nett. 

Åpne eller 
lukkede-sider? 

Hva vil klubben 
med egen 
Facebook-sid 

Er bruk av 
Facebook 
kanalen for å få 
nye medlemmer? 

Bruke Facebook 
for å generere 
mer trafikk på 
hjemmesiden? 



TITLE  |  17   

Klubbens hjemmeside – noen tanker om publiseringsjobben 

• Hvem har ansvaret for innholdet på klubben hjemmeside/Facebook? 
• Hvem gir web-redaktøren tips om saker, som bør publiseres? 
• Bør styret ha et ansvar (ansvarlig redaktør)? 
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