Til forskjell fra kommunens gamle nettsider, er den nye standardløsningen
laget slik at laget/foreningen selv må legge inn informasjonen. Oppskrift på
dette følger nederst i dette brevet.

Vi oppfordrer alle som registrerer seg til å ha gode rutiner for oppdatering.
Husk å oppdatere siden når noen for eksempel endrer e-postadresse. En god
vane vil være å oppdatere siden årlig etter årsmøter.
Ved spørsmål i forbindelse med registreringen kan kommunetorget kontaktes
på telefon 61 33 84 00.

Med vennlig hilsen
Informasjonsavdelingen i Gran kommune
Telefon 61 33 84 00



Mange lag hadde kontaktinformasjon liggende ute på kommunens gamle
nettsider. Siden de nye nettsidene ikke har samme publiseringsløsning, er det
ikke mulig å overføre denne informasjonen automatisk fra ny til gammel
nettside. Mye av informasjonen er også utdatert, så vi starter med blanke ark
for å bygge opp et register hvor all informasjon er korrekt og oppdatert. Den
nye nettsiden har også flere muligheter enn den gamle, som for eksempel å
legge til kontonummer og en kort beskrivelse av organisasjonens aktivitet.





Registreringen er selvsagt frivillig, men vi oppfordrer alle til å registrere seg.
Jo flere som registrerer seg, jo mer nyttig vil siden oppleves, og jo mer brukt
vil siden bli.



Gran kommune har fått nye internettsider, med en egen side for lag og
foreninger. Her kan innbyggerne finne kontaktinformasjon for ulike lag og
foreninger og få en oversikt over hvilke registrerte lokale lag som finnes i
kommunen, sortert på for eksempel idrett eller kultur. Siden gir også lagene
en flott mulighet til å rekruttere flere medlemmer og sikrer at henvendelser fra
interesserte kommer til riktig person i laget.



Registrer ditt lag/forening på kommunens nettsider
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GRAN KOMMUNE

Slik legger du inn kontaktinformasjon
1. Gå inn på www.gran.kommune.no
2. Velg «lag og foreninger» i boksen
«skjema og selvbetjening» (merket av i
bildet til høyre).
3. Velg «opprett lag/forening» (egen
knapp i blått, med hvitt plusstegn).

4. Skriv inn kontaktinformasjon (se forklaring under punkt 5). Alle felter merket med
stjerne må fylles ut for at skjemaet skal fungere. Klikk deg gjerne inn på et annet
lags side for å se hvordan siden vil se ut.
5. Etter å ha skrevet inn all kontaktinformasjon (se forklaring under) trykker du
opprett side. NB! Når du legger inn ditt lag/forening sendes dette til Gran
kommune for godkjenning. Siden blir ikke publisert før godkjenning er gjort.
Kontaktinformasjon:
Lag/forening
Navn: Skriv inn navn på laget/foreningen
Kort beskrivelse: Skriv en setning eller to om hva som er lagets hovedformål eller
hovedaktivitet, og gjerne hvem som er målgruppa.
Adresse + postadresse: Stedet der laget er registrert/holder til. Stedsnavn kommer
opp automatisk når postnummeret er tastet inn.
Hovedkategori: Velg mellom idrett/kultur/humanitære
organisasjoner/politikk/religion/diverse.
Underkategori: Når hovedkategori er valgt, kan du velge mellom flere
underkategorier. Punktet er valgfritt, men jo mer spesifikk informasjonen er, jo mer
nyttig vil den oppleves for publikum.
Nettside: Valgfritt, men har laget en oppdatert nettside, så link til den.
Leder og alternative kontaktpersoner
Fyll ut kontaktinformasjon. Navn og telefon på lederen må fylles inn, utover det kan
du legge til så mange kontaktpersoner du ønsker, eller ingen.
Utfyllende informasjon om lag/forening
Bilde: Du kan velge å laste opp bilde. Husk å avklare med fotografen at det er greit
at bildet brukes på nett. Bildet må være i breddeformat. Vær varsom med bilder av
personer. Velg helst et bilde uten for mange detaljer, da bildet ikke vil være stort på
nettsiden. Opplasting av bilder fungerer ikke med nettleseren Google Chrome.

Antall medlemmer: Skriv cirka antall og husk å oppdatere etter årsmøter.
Brukerregistrering
Brukernavn: Velg et brukernavn som er lett å huske! Unngå tall og store bokstaver,
ta gjerne utgangspunkt i lagets navn. Det er passordet som skal være vanskelig å
gjette seg til.
Passord: Oppgi ønsket passord.

Slik oppdaterer du siden
1. Klikk deg fram til ditt lag/forening.
2. Trykk på grå knapp merket rediger øverst til høyre.
3. Logg inn med brukernavn og passord.
4. Har du glemt passordet, vil nytt passord sendes den epostadressen som er
registrert på lederen av laget/foreningen.

Lykke til!
Dersom du har spørsmål i forbindelse med registreringen er du velkommen til å
kontakte kommunetorget på telefon 61 33 84 00.

