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1

Alle klubber har fått sin egen hjemmeside under Lions Norge – Her har alle medlemmer tilgang til offentlig og
lions.no Via denne kan de lese de siste nyheter fra klubben,
intern lionsinformasjon
distriktet og Lions Norge.
Arbeide for å implementere en felles IT-plattform for Lions
Norges kommunikasjon pågår.

Merkevaren Lions

For markedsføring av merkevaren Lions skjer det endringer på
det internasjonale plan som vi bør følge. Inntil videre henviser vi
til maler for dokumenter i word og presentasjoner i Powerpoint.
Løpende nyhetsartikler relatert til Lions legges ut på Distriktet J
sin hjemmeside av web-red., som også har vervet som
PRC.bør følge

Sikre at distriktsrelaterte Lions-nyheter
legges ut på distriktets hjemmeside

Sikre at klubbene holder Lions norske
medlemsregister à jour

Ansv.

Virkemidler

Ny IT-plattform

Benytt facebook som delingsverktøy

2

Handling

Mer web-basert opplæring

Lions Norge

ITC

Se lions.no – Medlemssenter –
Klubbhåndbok –Maler.

PRC

Se lions.no – Våre distriktet – Distrikt 104J – PRC/
Nyheter.
web-red.

Se lions.no – Våre distriktet – Distrikt 104J –
Under menypunktet Offentlig medlemsinfo på distriktet legges Offentlig medlemsinfo.
det også løpende ut dokumenter fra distriktet og soner, forutsatt
at disse sendes web-red.
Se lions.no – Våre distriktet – Distrikt 104J –
Menypunktet Intern medlemsinfo, som krever innlogging,
Intern medlemsinfo.
benyttet unntaksvis på dokumenter som kun lionsmedlemmer
kan lese. Dette benyttes unntaksvis.
Legg inn tekst med bilder under innlegg eller
ITC
send dette til ITC som er hovedadministrator.
Det er opprettet en åpen facebook side for distriktet Lions
distrikt 104 J. Gå inn å Lik siden, slik at du får varsler.
Klubbene har selv ansvaret for løpende å holde medlemsregisteret á jour.

Se lions.no – Medlemssenter Bruk av
medlemsregister.

ITC

Sekretærer bes om å registrere neste års klubbstyre innen 29.
juni ved logge seg inn – Klikk på «Vis verv» og «Neste
periode».
Registrering av fagkontakter bes også gjøres samtidig, slik at
nyhetsbrev fra fagsjefer blir sendt de aktuelle fagkontakter i
tillegg til president. Husk alltid å oppdatere nye E- postadresser
i medlemsregisteret, slik at Lions e-poster kommer frem.
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Via medlemsregisteret kan gruppe E-post til
klubb medlemmer enkelt genereres av
president, sekretær, kasserer eller IT-kontakt.
Medlemslister kan også skrives ut etter behov.
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Øke besøk på Lions hjemmesider

Viktigst er å skape innhold på hjemmesidene dvs.at klubbene
markedsfører sine aktiviteter i lokalt og slik at de kommer med i
nettaviser.
Nyhetsbrev fra D104J sendes ut omkring den 1. hver måned
med lenke til nyheter på distriktets hjemmeside, til de nær 1500
medlemmer som har E-post-adresser i Lions medlemsregister.
Økt kunnskapsformidling på klubbnivå om hvordan hvert
medlem skal åpne eposten og klikke på lenken i Nyhetsbrevet.
Alle nyhetsartikler på Lions hjemmesider kan enkelt deles på
facebook.

4

Forenklet opplæring
-

-

-

Medlemsregisteret

Klubbens hjemmeside

Hvordan finne informasjon på
Lions hjemmesider?
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Opplæring i distriktet relateres til de IT-verktøy som Lions
Norge til enver tid bruker
Alle lionsmedlemmer bør opprette eget passord først som sist.
Med passord kan du sjekke din egen profil; Din adresse,
telefonnummer og e- postadresse og lese intern Lions-info.
Klubben, i hovedsak, sekretæren må melde inn nye tillitsvalgte
og klubbkontakter for neste lionsår, helst innen mai hvert år og
senest innen 29. juni. Husk at den 30. juni mister alle verv
inneværende lionsår redigeringstilgang. Legg derfor inn nye
verv «neste periode» i god tid før dette.
Nettredaktører i klubbene, ITK og PRK bør alle lese bruksanvisning om klubbens hjemmeside på nett for å lære.
seg innlegging av enkle nyhetsartikler med bilde. Sekretær og
red. i klubbavis bør lære seg innlegging av filer/dokumenter på
nett som innkallinger, referater og klubbaviser.
I distriktsnytt nr. 3 september 2017 er det skrevet en artikkel
om Lions hjemmesider og facebook. Her ligger også lenker til
3 opplæringsfilmer (videoer) med praktisk gjennomgang,
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Virkemidler

Ansv.

Web.red. får løpende informasjon om Lions i
nettaviser og kopiere løpende artikler til klubb
og distrikt..

PRC/webred.

Web-red godkjenner artikler som skal vises på
distrikt og supplerer disse med søkebegrep på
sone og distrikt.
Det er laget en opplæringsfilm om nyhetsbrevet
og Lions hjemmesider som bør vises på klubb.
Et enkelt klikk på symbolene
i ved
lesing av aktuell nyhetsartikkel gjør dette mulig
Gå inn på lions.no og klikk på «Logg inn»
for mer informasjon. Se for øvrig menypunkt
Medlemssenter – Bruk av medlemsregister.
ITC og PRC/web-red. kan begge kontaktes ved
spørsmål om Lions medlemsregister.

ITC / PRC i
samarbeid
med GLT
ITC /PRC

Påminnelse fra ITC til alle klubbene primo juni
Grunnleggende opplæring finnes på lions.no
under Medlemssenter – Klubbhåndbok –
Klubbens hjemmeside.
PRC/
Kontakt PRC/web-red. ved spørsmål om den
norske hjemmesiden. tom@snielsen.no – mobil web-red.
90720708.
Ta kontakt med: ITC fredrik@huff,no 90783901
ved spørsmål om MyLCI og facebook.
De 2 første opplæringsfilmer anbefales vist på
et klubbmøte av ITK eller PRK for å lære
vanlige klubbmedlemmer om hvordan de åpner

ITC
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Søk på IT-brev for mer informasjon om kursene eller klikk på
lenkene til hvert kurs under:

nyhetsbrevet og blir kjent med Lions
hjemmesider og deling av info på facebook..

1 Om Lions hjemmesider (25. min.)

Egner seg fremvisning i klubb eller på sone.
Se innholdsfortegnelse ved trinnvis
gjennomgang.

http://www.lions.no/district/show/Distrikt+104+J/72/57828

-

Oppretting av facebook-sider for
deling av informasjon

2. Lag en facebookside (5 min)

ITC / PRC

Egner seg fremvisning i klubb eller på sone.

Bør gjennomgås av nye på facebook
http://www.lions.no/district/show/Distrikt+104+J/72/57827
3. Facebook-kurs (70 min).
http://www.lions.no/district/show/Distrikt+104+J/72/57826
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Egner seg for selvstudium med trinnvis
gjennomgang – se innholdsfortegnelse.
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