Till dig som ny medlem i Fotoklubben Pan
För att underlätta kontakten med klubbens medlemmar och samtidigt säkerställa att alla nås av den
information vi sänder ut krävs att medlemmarna registreras på hemsidan. Kontakten sker via den mejl och
smslista som finns på hemsidan. Ingen! utom de som administrerar hemsidan (webbmaster och
ordförande) kan se era uppgifter eller använda kontaktlistan.
Vilka funktioner är då tillgängliga som registrerad medlem?
 Du nås av samtliga mejl från styrelsen.
 Mejl skickas ut när sidan uppdateras.
 Grupp SMS kan skickas ut när det finns behov av att få ut information snabbt. T.ex. om en
snabbt påkommen fotoaktivitet behöver kommuniceras ut.
När du är inloggad på vår hemsida får du tillgång till följande funktioner.





Du kan skriva i vår gästbok. Gästboken kan bara läsas av och skrivas i av inloggade medlemmar.
Du kan skriva kommentarer till bilderna i galleriet.
Du kan hitta kontaktuppgifter till övriga medlemmar under fliken ”Medlemsmatrikel”
Du kan hitta kontaktuppgifter till ordförande och webbmaster under fliken ”Kontakt”

Vad händer när du skickat in din medlemsansökan?
Du får ett svar via mejl att din ansökan är mottagen och en uppmaning att betala in medlemsavgiften.
När medlemsavgiften inkommit skriver jag in dina uppgifter på sidan och så fort detta är gjort så skickas
ett mejl till dig från sidan med uppgifter om hur du loggar in på sidan.
När du loggat in kan du själv redigera din profil. Väljer du att skriva in ditt personnummer (Det är bara vi
som administrerar sidan som kan se dina uppgifter) så kan du se profilbild och kontaktuppgifter på övriga
medlemmar som skrivit in sina personnummer under fliken ”Truppen”.
Din egen profil syns under fliken ”Truppen”.
Är det något som ni undrar över så är ni mer än välkomna att höra av er på mejl eller telefon.
031-162067 eller 0705-166705.
webmaster@fkpan.se
Hjärtligt välkommen i gänget. Hoppas att du får lika stor glädje av ditt medlemskap som vi andra.
Med vänlig hälsning
Lars Olsson, webbmästare FK PAN

