Funktionen ”Hemsida”, er presentation – Instruktion
I denna instruktion kan ni läsa om funktionen ”Hemsida” i eBas; varför den finns, vad den används till och
hur ni använder den. Undrar ni något eller behöver ni hjälp med funktionen ”Hemsida”?
Hör av er till oss medlem@rum.se alt. telefon 0771-91 91 40.
Funktionen Hemsida i eBas finns för att det ska vara enklare för förbundet och distrikten att sprida
information om medlemsföreningarna. Med denna funktion skapas en infosida om er förening där den som
är intresserad av föreningen kan läsa en kort presentation om er och enkelt hitta kontaktuppgifter eller
ansöka om medlemskap i föreningen. Ni kan också välja själva om sidan ska innehålla namnet på
personerna som sitter i styrelsen, ert senaste årsmötesprotokoll eller länka till er Facebook-sida eller en
egen hemsida (om ni har det).
Er infosida kommer att finnas länkad från ert distrikts hemsida. På så sätt kan den som är intresserad se vilka
föreningar som är medlemmar i distriktet och enkelt höra av sig till er. När någon skickar ett meddelande till
er via infosidan skickas det till den mejladress som finns inskriven under ”Grunduppgifter” i eBas. Läs mer
om ”Grunduppgifter” i instruktionen för grunduppgifter och användarkonton.

För att ställa in vad som ska finnas på sidan klickar ni först på ”Föreningens uppgifter” och sedan på
”Hemsida”. När ni kommit fram till sidan kontrollerar ni först att ”Aktivera hemsida” är ikryssad. För att
hemsidan ska vara aktiv måste bocken vara grön.
Till höger på sidan väljer ni om ni ska visa:
•

Nyhetsflöde från er Facebook-sida (om ni har en)

•

Namn på dem som sitter i styrelsen

•

Ert senaste årsmötesprotokoll

Till vänster på sidan väljer ni vilken adress er infosida ska ha och skriver in adressen till er Facebook-sida (om
ni har en).
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När ni har ställt in infosidan som ni vill ha den trycker ni på ”Spara”.

När ni ska lägga in er presentationstext och logga till infosidan går ni till ”Grunduppgifter” i eBas. För att
hitta dit klickar ni på ”Föreningens uppgifter” i menyn till vänster och sedan på ”Grunduppgifter”. När ni
kommit till ”Grunduppgifter” hittar ni inställningarna för presentationstext och logga i mitten under rubriken
”Presentation”. Om ni har en logga som ni vill ska synas på infosidan laddar ni upp bilden här. I textrutan
som heter ”Presentationstext” skriver ni en kort presentation av föreningen. Denna text hamnar sedan på
infosidan och om ni använder onlineregistrering syns texten också när medlemmarna anmäler sig där.
OBS! För att spara ändringarna måste ni scrolla ner längst ner på sidan. Ni hittar spara-knappen under
”Grupper”.
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