Om Lions hjemmesider, facebook og MyLCI
Formålet med denne artikkel er å få flere til å besøke Lions hjemmesider og til å dele
interessant informasjon videre på facebook. Lenke til opplæringsvideoer om Lions
hjemmesider og facebook, samt MyLCI finner dere nederst på side 3 i denne artikkelen.
Den 1. i hver måned sender Web red. ut Lions distrikt 104J - Nyhetsbrev til de ca. 1500
medlemmer i D104J, som epostadresse i Lions sentrale medlemsregister. Du bør åpne denne
eposten.
-

Å klikke på lenken til de siste distriktsnyheter er sikker:
http://www.lions.no/district/show/Distrikt+104+J/72

-

Her kan medlemmene først lese månedens nye distriktsavis «Distriktsnytt» med DG’s
månedsbrev, samt andre distriktsnyheter.

-

I venstrekolonnen på distriktet har vi opprettet en meny, for de som ønsker å finne
distriktsdokumenter. Her forklarer vi også søk-funksjoner på Sonenytt / Fagnytt.

Klikker du på Lions-symbolet øverst i venstre hjørne kommer du til startsiden på Lions Norge
www.lions.no, der du finner det meste av informasjon uten å logge deg inn.
Det er lagt ned mye arbeid i hjemmesidene til Lions Norge, som akkurat nå viser publikum
skiftende bilder om Mitt valg, Lions 100 år, Fredsplakatkonkurransen, De glemte barna og
mer om vårt arbeid.
For å bli en informert Lions anbefaler vi deg i tillegg å klikke deg frem i topp og bunnmenyer
under.
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1. Søk på innhold i det hvite feltet i toppen bør være et eller flere unike
sammenhengende ord. Dette forklares
2. Logg inn – Her får du tilgang til intern lukket informasjon, hvor du kan korrigere egen
profil.
3. Under menypunktet Medlemssenter i toppen finner du bl. a. et punkt om opplæring.
4. Lions i nyhetene viser utvalgte artikler fra hele landet. Våre distrikter viser
distriktsnyheter.
5. Besøk menypunktet Lions Club International. Her kan du velge svensk som språk.
6. Finn klubb - Klikk deg frem til egen klubb, ved først å velge fylke
7. Klikker du på Facebooksymbolet nederst til høyre i vises facebooksiden til Lions
Norge.

Lions og facebook
Av sosiale medier er facebook det mest utbredte og snart ut «must» for organisasjoner som
ønsker å markedsføre seg mot et større publikum, med en fantastisk delingsteknikk.
Facebook er i utgangspunktet gratis, men det er enorme kommersielle interesser i form av
reklameinntekter. Ønsker du å nå en større lesekrets, gjøres dette nå mot betaling. Vi
merker nå at mer og mer reklame dukker opp, enten vi ønsker det eller ikke. Dette må vi
godta når vi er på facebook.
Vi ønsker gjerne å dele våre distriktaktiviteter med publikum og har derfor nylig opprettet en
åpen side for distriktet med navnet Lions Distrikt 104 J. Adressen er:
https://www.facebook.com/LionsDistrikt104J

Er du på facebook, innbyr vi deg til å like siden, slik at du får meldinger om løpende
informasjon som blir lagt ut. Vi ber deg legge inn åpen Lions-informasjon som innlegg og
kommende Lions-arrangementer på siden. Kontakt gjerne ITC mailto:fredrik@huff.no om
innlegg. Send alternativt bilder og tekst til Fredrik, så legger han det inn.
Distrikt J har en lukket facebookside, som kun er forbeholdt medlemmer i vårt distrikt. Vi
faser nå ut denne siden. Noen mindre lukkede grupper for styret og fagområder i distrikt J
beholdes. Aktuelle medlemmer får her invitasjon.
Gjennom måneden anbefaler vi klubber å dele lokal informasjon om løpende aktiviteter på
hjemmesiden via facebook, der informasjonen har størst leseinteresse, f.eks. om en
klubbaktivitet i lokalavisa. Samtidig som venner styres til klubbens hjemmeside i enkel sak,
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kan de lese mer om klubbens arbeid og hvem de kan kontakte ved eventuelle spørsmål.
Facebook kan uavhengig av dette benyttes ved invitasjon til et arrangement eller korte
meldinger med bilder fra en klubbaktiviteter.
De klubber som har en «levende» hjemmeside og gjerne også aktivitetsside f.eks. for en
kunstutstilling har et innhold som med fordel kan formidles via en egen facebookside for
klubben. Dersom det er flere Lions-klubber i en kommune, kan disse med fordel lage en
felles side.
Suksessfaktorer om deling av Lions-info på facebook
Første prioritet er å få hver av klubbens medlemmer til å bli medlem av facebook.
1. Dernest gjelder det å registrere venner. Disse kan med fordel kategoriseres som
nære venner eller bekjente. Opprett gjerne også en kategori for Lions i vennelisten.
2. Alle venner får i utgangspunktet beskjed om løpende meldinger, men dette kan
begrenses. Ha respekt for venner og bekjente. Vær nøye med informasjonen du deler
med en kategori eller alle. Denne bør være relevant og interessant for mottaker.
Eksempelvis er distriktsavisa Distriktsnytt av mest aktuell for Lionsmedlemmer, mens
et arrangement eller andre utadvendte aktiviteter kan deles med alle dvs. offentlig.
3. Har klubben en facebookside inviteres Lions-medlemmene til å like denne, slik at de
får løpende informasjon.
4. Enhver artikkel på Lions hjemmesider kan med få tastetrykk deles med venner på
facebook.
5. Like viktig er det at venner igjen klikker liker og deler meldingen videre med sine
venner. Informasjonen bør da være relevant. Fortell dine venner dette.
6. Ved invitasjoner til arrangementer og fremtidige aktiviteter er det viktig å bruke
vennegrupper i kommunen som kan ha flere tusen medlemmer.
7.

Facebook er som en elv, der informasjon raskt blir borte. Den bør derfor gjentas med
jevne mellomrom. Husk at det er helt avgjørende at du som Lions-medlem klikker på
liker ved mottakelse av relevant Lions-informasjon og at du høflig, ber dine venner
like og dele informasjonen videre til sine venner. Det er slik vi kan lykkes å spre
budskapet om Lions til flere og forhåpentligvis få flere til å bli medlemmer i Lions.

Opplæringsvideoer i Lions hjemmesider og facebook for medlemmer i D104J
a. Opplæringsvideo (25 min.) - Bli kjent med Lions hjemmesider (Trinnvis gjennomgang mulig)
b. Opplæringsvideo (5 min.) - Slik lager du din egen facebookside (For nybegynnere)
c. Opplæringsvideo (70 min.) - Lions, kom i gang med facebook (Trinnvis gjennomgang mulig)
Opplæringsvideo (16 min) – Registrering av serviceaktiviteter i MyLCI
Gjelder kun sekretær og president i klubbene. Lesetilgang til følgende artikkel med lenke til
video, krever først inn-logging på lions.no:
http://www.lions.no/district/show/Distrikt+104+J/72/58278
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