Rapport fra ITC og Web-redaktør til distriktsmøte 2014

Utgangspunkt
Alle klubber har fått sin egen hjemmeside under Lions Norge og via denne kan de lese de siste nyheter fra
klubben, distriktet og Lions Norge. Nye opplæringsskriv er lagt ut på Lions Norge under Medlemssenter –
Opplæring - Klubbens hjemmeside.
Distrikts IKT-leder (ITC) Roy Barstad er oppfølgingsansvarlig mht. medlemsregisteret, Lions E-post og ny intern
Facebook- side for distriktet. Web redaktør Tom Schrøder-Nielsen, LC Vestby følger opp hjemmesidene på
klubber og distrikt på Lions Norge. Begge kan svare på alle IT-spørsmål og samarbeider om opplæring og daglig
support.
Mål nr. 1 - Sikre at løpende distriktsinformasjon løpende legges ut på distriktets hjemmeside
Tiltak
o
o
o
o

Distriktsnyheter legges løpende ut via lions.no – Våre distriktet – Distrikt 104J – Nyheter.
Distriktsdokumenter. legges i hovedsak løpende ut via Offentlig medlemsinfo på distriktet.
Menypunktet Intern medlemsinfo vises ved innlogging. Benyttes unntaksvis.
Det er opprettet en egen Facebook side for distriktet med en lukket gruppe for interne
diskusjoner. Vennligst send E-post til ITC om du ønsker å være med i gruppen.

Mål nr. 2 - Sikre at klubbene holder Lions norske medlemsregister à jour
Tiltak
Klubbene har selv ansvaret for løpende å holde medlemsregisteret á jour.
o Klubbstyret og fagkontakter for neste år bes registrert innen 30. mai hvert år. Det er også viktig
at registrering av fagkontakter skjer fortløpende, slik at nyhetsbrev fra fagsjefene kommer frem
til de rette personer. Husk også å registrere LRF-kontakt for klubben.
o Et viktig punkt mht. medlemsregisteret er at klubbene kontinuerlig legger inn riktige E-post
adresser på medlemmene.
o Via medlemsregisteret kan gruppe E-post til klubb medlemmer enkelt genereres av president,
sekretær eller IT-kontakt. Medlemslister kan også skrives ut etter behov.
Mål nr. 3 - Sikre at klubbene oppdaterer standard Lions E-post
Tiltak
o

Klubber med automatisk videresending av standard Lions E-post klubbnavn@lions.no bør
oppdatere kontoen pr. 30.6 hvert år, slik at ny president og sekretær får E-posten. Kontakt ITC
ved eventuelle spørsmål. Standard Lions E-post bør benyttet i annonser og brosjyrer.

Mål nr. 4 - Øke besøk på Lions hjemmesider
Tiltak
o
o
o
o

Vi anmoder klubbene om å legge inn nyhetsartikler og interne dokumenter på klubbens
hjemmeside før det sendes ut E-post med lenke til siden: www.lions.no/klubbnavn.
30 klubber har til nå lagt ut nyheter på hjemmesiden. Noen få klubber er i tillegg på Facebook.
Nyhetsbrev fra D104J sendes ut hver måned med lenke til nyheter på distriktets hjemmeside.
Av 1570 medlemmer i distriktet har nå 95% dvs. ca. 1500 medlemmer E-post .
Benytt søk feltet i toppmenyen på lions.no. Legger du inn D104J får du opp siste distriktsnytt.

Mål nr. 5 – Forenklet opplæring – Medlemsregister (ITC) – Hjemmesider (Web-red)
Tiltak

o

Et sonekurs er avholdt. Klubbenes har mest benyttet opplæringsmateriell på nett. På distriktet
ligger IT-brev med bruksanvisninger under Offentlig medlemsinfo (2013-09-23) og Intern
medlemsinfo. (2013-04-13)

o Ta kontakt med opplæringsansvarlige: ITC Roy Barstad roy.barstad@me.com - mobil
93457641 eller til Web red. tomsn@online.no - mobil 90720708 for avtaler om kurs.

