Sölvesborgs GIF

En gång svart alltid svart

Riktlinjer SGIF hemsida för hemsidesansvariga
Aktuella adresser
De uppgifter ni lägger in om spelare, ledare och föräldrar utgör föreningens medlemsregister vilket gör det nödvändigt att det finns korrekta postadressuppgifter för alla spelare då faktura för medlemsavgift skickas via post.
Kompletta personnummer
När föreningen rapporterar in underlag för LOK-stöd krävs kompletta personnummer, tio siffror. Därför är det viktigt att ni lägger in rätt. Det är också grundläggande för medlemsregistret.
LOK-stödsrapportering
Från och med 1 januari 2016 sker all LO-stödsrapportering genom laget.se. Det innebär att ni gör alla avprickningar i
samband med LOK-stödsgrundande aktiviteter direkt på er hemsida (vilket man enkelt gör i mobilen).
Kalenderfunktionen
Genom att lägga in samtliga träningar i kalendern på respektive hemsida ökar servicen för föräldrar och andra
medlemmar. Det är nämligen möjligt att prenumerera på lagens kalendrar till sin egen kalender, vilket underlätta för
föräldrar att hålla reda på tiderna. Därför är det viktigt attuppgifterna är korrekta. Genom att uppdatera kalenderns
syns alla aktiviteter på framsidan.
Boka klubbstugan
Genom hemsidans förstasida - klubbsidan - kan alla lag boka klubbstugan för lagaktiviteter och själva kunna se när
det är ledigt.
Utskick
Bra funktioner på respektive lags sida är möjligheten att skicka ut såväl mejl som sms till alla som är registrerade på
respektive lags hemsida. Föreningen skickar via den här funktionen ut medlemsinfo varje vecka.
Resultat och spelprogram
För att få aktuella resultat och gällande tabell på sin sida kan man importera resultaten direkt och slipper lägga in dem
manuellt. Under admin-sidan finns fliken Serier/cuper. Tryck på Lägg till serie/cup och klicka sedan på importera serie.
Bra funktioner på respektive lags sida är möjligheten att skicka ut såväl mejl som sms till alla som är registrerade på
respektive lags hemsida. Föreningen skickar via den här funktionen ut medlemsinfo varje vecka.
Dokument
För att informationen ska vara lättillgänglig för alla finns föreningens centrala policydokument på alla lags sidor under
fliken Dokument.
Medlemmar
laget.se är också SGIF:s medlemsregister. Därför är det viktigt att ledare för varje lag ser till att det som finns på sidan
är korrekt, att alla som är aktiva finns registrerade och om man slutar att man också tas bort från sidan för att slippa
få fakturor för medlemsavgiften.
Nyheter
Det är möjligt att följa respektive lagsida på laget.se och då får man info om när det publiceras en ny nyhet på sidan.
Försök se till att det inte ligger gamla nyheter på sidan, då är det bättre att man bara visar några få, det kan man ställa
in.
Utseende
Vi eftersträvar ett liknande utseende på samtliga sidor, framförallt att den ska kännas svart (och blå om det är gemensamt med Lörby.Varje lag kan själv bestämma bakgrund, men uppmaningen är att den inte ska upplevas rörig och
helst att den ska gå i svart ton, gärna likadant som klubbsidan.
Kontaktperson
Det ska vara lätt att hitta kontaktpersoner i föreningen. Därför är det viktigt att varje lag lägger in namn på ledare
och kontaktuppgifter till denna på sin lagsida. Lägg också in en porträttbild, det blir så mycket vänligare och snyggare
då. En ledare för varje lag finns också i kontaktuppgifter för respektive lag på klubbsidan.
Bilder
Bilder är viktigt för en hemsidas upplevelse. Det finns flera olika möjligheter till att publicera bilder:
varje år tar föreningen porträttbilder på alla spelarna, använd gärna dessa och lägg in bilder på alla spelare.
på varje sida finns också ett album där man kan lägga in bilder, avvänd gärna den tjänsten och det blir också finare
med bilder till nyheterna som publiceras.
på samma sätt kan man enkelt lägga in rörliga bilder och ha plats i menyn för att visa dessa, fliken som man kan lägga
till heter Video.

