SiL-NYTT

NYE HJEMMESIDER
Dette SIL-NYTT vil utelukkende dreie seg om de nye hjemmesidene for idrettslaget.
Grunnen til at vi startet prosessen med å få til en ny hjemmeside var at vi syntes vi fikk litt
lite ut av dem og den var ikke koblet opp mot noe ang påmeldinger/betalinger osv. Bare en
ren info/historie side.
Dagens løsning inneholder både den info delen men også hele medlemsregistreringen og
aktivitetspåmeldinger. Dvs at alt vil foregå inne på de nye sidene. Hvert enkelt medlem
kan her melde seg inn/ut av laget og administrere sine aktiviteter. Dette krever selvfølgelig
litt fra våre medlemmer, men vi mener det er overkommelig i dagens samfunn der de fleste
av oss allerede har en relativt utstrakt bruk/erfaringer fra andre tilsvarende løsninger på
nettet.
Så hva må den enkelte gjøre:
1. Gå inn på våre hjemmesider www.stadsbygd.no/registrer
2. Trykk på «1 Bli medlem»
3. Skriv inn For-, etternavn og fødselsdato.
a. Er du allerede registrert i våre medlemslister kommer ditt navn opp. Trykk da
på «Glemt brukernavn/passord?» så får du tilsendt en mail med brukernavn
og passord-tilbakestilling. Følg instruks for å lage ditt eget passord. Logg så
inn med tilsendt brukernavn og nytt passord. Vipps så er du inne!!
b. Er du ikke registrert så trykk «Opprett ny konto->». Legg inn all data og du
får satt brukernavn og passord selv.
4. Når du er logget inn kan du selv endre all info om deg selv. Alt fra brukernavn,
mail, telefon, familie relasjoner osv osv.
5. Har du flere medlemmer i familien du vil legge til så gjør du dette ved å registrere
de hver for seg for så å knytte de sammen.
Hvis enkelte sliter med å få dette til så ta kontakt med en i styret så får vi fikset dette (se
kontaktinfo på de nye hjemmesidene.)

I tillegg vil vi arrangere brukerdager der alle kan møte for å få hjelp til alt dette. Info om
dette blir lagt ut på hjemmesidene og facebookgruppen.
Så til de som absolutt IKKE vil eller kan bruke en internettløsning for å være medlem av
laget. Vi har ikke glemt dere. Ta kontakt med vår kasserer Helen Monsen på mob: 97 04
12 66 epost: hmo@stbank.no eller leder Elias Grønning på mob: 97 65 97 97 epost:
elias.gronning@gmail.com.
***
Til slutt rettes som vanlig en stor takk til alle som stiller opp som trenere, ledere eller deltakere på ulike
dugnader. 
Besøk www.Stadsbygd.no for kontaktinformasjon til styret og annen nyttig informasjon.
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