Vis dere fram på bygdekvinnelaget.no
Nå har våre nye felles nettside bygdekvinnelaget.no vært oppe å gå i åtte måneder. Vi ser at
mange lokallag har tatt sine lokale nettsider i bruk, det samme har fylkeslagene. De lokallag
som har tatt nettsiden i bruk har fått et godt kommunikasjonsverktøy med informasjon og
invitasjon til kommende arrangementer, de forteller og viser bilder fra arrangementer som
har vært, og de har laget gode menypunkter med referater, presentasjon av styret og
lokallaget. Potensielle nye medlemmer som lurer på om dette lokallaget kan være
interessant for dem, får et godt og spennende innblikk i hva som skjer i dette lokallaget.
Samtidig ser vi at det er som nettsider står tomme og klare til bruk. Vi håper flere lokallag og
fylkeslag ønsker å gripe denne muligheten. Vi hjelper dere gjerne i gang.
Som stadig flere av dere har sett, kan alle lokallag og fylkeslag som har nettside lage sine
egne menypunkter. Vi hjelper dere gjerne med å lage i stand og bruke menypunkter. Gode
ideer for hvordan bruke menypunkter kan dere bl.a. få fra nettsidene til Holla
Bygdekvinnelag og Hedmark Bygdekvinnelag (trykk på lenkene for å komme inn på
nettsidene). For dere som leser lokallagsutsendingen digitalt (dere har fått
lokallagsutsendingen per epost eller har klikket dere inn på organisasjonsdokumenter på
bygdekvinnelaget.no), vil dere finne vedlegg med video og skriftlig forklaring på hvordan lage
og bruke menypunkter. I vedlegget kan du også finne nyttige tips til bruk av nettsiden som
hvordan opprette nye brukere og forskjellen på å lage en artikkel, arrangement og side.
NB! Vi har fått flere henvendelser fra lokallag som ikke får logget seg inn på sin lokale
nettside. Grunnen er at de ikke har egen nettside. Rundt 200 av våre 450 lokallag har egen
nettside. De rundt 250 lokallagene som ikke har egen nettside kan heller ikke logge seg inn
på den. Ønsker lokallaget ditt å opprette egen nettside, hjelper vi gjerne til med det.
Samtidig har vi full respekt for lokallagene som ikke ønsker det. For disse lokallagene jobber
vi nå med å lage en informasjonsplakat på bygdekvinnelaget.no. På plakaten står en hyggelig
velkomsthilsen med bygdekvinnelagets navn, sammen med navn og kontaktdetaljer til
leder/kontaktperson. Når vi lager informasjonsplakatene bruker vi informasjonen fra
innsendte styreskjema.
For dere som ønsker å starte opp nettside for lokallaget på bygdekvinnelaget.no, er dette
priser for drift av nettsiden per år:
Lokallag kr. 1 000,Fylkeslag kr. 1 500,Har du spørsmål til nettsiden hjelper vi deg gjerne. Ta kontakt med
nettsideredaktør Helle Berger på e-post: helle.berger@bygdekvinnelaget.no

Tips til bruk av nettsiden bygdekvinnelaget.no
Her finner du instruksjonsvideo, i tillegg til skriftlig forklaring på hvordan lage et menypunkt og side
til menypunktet.
Link til instruksjonsvideo: https://www.youtube.com/watch?v=bY5SqT0aUY8&feature=youtu.be
Skriftlig forklaring på hvordan jeg lager menypunkt (dette er en litt annerledes framgangsmåte enn
i videoen):
1. Husk å logge deg inn på nettsiden først, deretter går du til lagets forside
2. Du må starte med å lage selve siden. Det gjør du ved å velge først «Legg til innhold», for så å
velge «side» fra ”Laginnhold”. På nettsiden til Kinsarvik Bygdekvinnelags er dette markert
med tallet 1.

Når du er inne på siden kan du legge inn overskrift, ingress (innledning), brødtekst
(hovedtekst), bilder og vedlegg. Husk å lagre til slutt.
3. Deretter går du inn på «legg til innhold», øverst i venstre hjørne i menyen med svart tykk
strek. Deretter trykker du på «mitt innhold» på menyen som kommer til syne på linjen under
menyen. Her markert med rød sirkel.

4. I innholdsoversikten finner du igjen siden du akkurat har laget (se etter overskriften). Om du
akkurat har laget siden, ligger den som oftest øverst i lista. Trykk på «rediger» til høyre på
listen. Når du er inne på «siden», må du gå opp i lenken og finne node-nummeret (det unike
nummeret akkurat denne siden er tildelt). Se eksempel på dette her:

Du skal merke deg node/tall. I eksempelet i bildet ville det være node/5974. Du kan også
merke node/tall, for så å kopiere det. Når du har fått tak i node-nummeret kan du gå tilbake
til ditt lokallags forside.
5. Deretter går du inn på «Gruppe», markert som 2 på dette bildet.

Trykk så på menyer.

I neste bilde trykker du på ”Legg til lenke”.

I innleggingsbildet skriver du inn navnet til det nye punktet som skal stå i menyen. Der det
står «Sti» skal du legge inn node/tall slik at du lager en kobling til den nye siden du har laget.
I eksempelet vi bruker, ville det være node/5974. Deretter kan du lagre – og vips har du et
nytt menypunkt, med underside.

Det som er fint, når du har laget menypunkt med tilhørende side, er at du kan redigere siden i
etterkant. Forutsatt at du er logget inn på forhånd, kan du trykke på menypunktet. Inne på siden kan
du trykke på rediger-knappen som ligger rett over overskriften (om du ikke har lagt inn bilde) eller
over bildet (om du har lagt inn det).

Da vil du komme rett inn på redigeringsbildet.

Vi har laget opplæringsvideoer for bruk av din lokale nettside. Disse finner du her:
Introduksjon, hvordan komme deg inn på innlogging nettside:
https://www.youtube.com/watch?v=W6i7XcedNQU&feature=youtu.be
Hvordan opprette ny artikkel:
https://www.youtube.com/watch?v=ovNWuayHmlk&feature=youtu.be
Hvordan opprette nytt arrangement:
https://youtu.be/prPdUPW0k0A
Hvordan lage nye menypunkt med tilhørende side:
https://www.youtube.com/watch?v=bY5SqT0aUY8&feature=youtu.be
Hvordan opprette ny bruker (om du ønsker at flere skal jobbe med nettsiden til lokallaget/fylkeslaget
ditt):
https://youtu.be/r9g_2FbN8NM
Også en liten forklaring på begreper som du vil møte når dere bruker din lokale nettside:
Artikkel – her forteller du om noe som har skjedd, deler kanskje en oppskrift eller en meningsytring
Arrangement – her inviterer du til et arrangement som skal skje i fremtiden
Side – den eneste gangen du skal bruke «side» er når du skal lage en side til et menypunkt (jfr
videoen «Hvordan lage meny med underside).

