Rotary på Internet
1a) Klubarna
- Klubbarna ansvarar själv för sina sidor.
- Adresserna varierar, Google hittar t.ex. ”ort, rotary” -sökorden
- Distrikt 1410 klubbarnas nätsidor hittasman på www.rotary1410.fi/klubit
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1b Den egna rotaryklubben
-

Komplettera här din egen klubbs grunddata
Nätadressen
Beskrivning av sidorna
Inloggningsdirektiv till de skyddade sidorna

-

Uppgifter om din klubbs IT-ansvarige
Eventuella IT direktiv
Och annan lämpligt komprimerad grundinformation
Lägg till i högra övre hörnet en skärmdump från din hemsida

2a) Distrikten
- Finlands rotaryklubbar hör regionalt till område 6
- Distrikten D1380, D1390, D1410 (vårt eget), D1420 och D1430
- Vårt distrikts 1410 nya www.rotary1410.fi (rotary1410.org) öppnats 8/-15

2b) www.rotary1410.fi är vårt distrikts nya hemsida
- Vårt distrikts nya sidor öppnades 8/-15
- Målsättningen är funktionalitet och behändigt hittande av grunddata
- Det finns mycket uppdaterat material på sidorna, information om
distriktsorganisationen, dess funktion; verksamhet som sker inom vårt
distrikt, linkar till klubbarna.
- På sidorna finns en för medlemmar noga skyddad del, bakom ett lösenord
finns material. Lösenordet är det samma som för de riksomfattande
sidorna dvs. ratas

2c) Vårt distrikt 1410 i SOME
- Facebook Rotary District 1410 (sluten, anhåll om medlemskap)
- Aktiva uppdateringar önskas
- Kommentarer, gillningar till övriga rotaryuppdateringar önskas

3) www.rotary.fi Finlands Rotary rf
a) Huvudsidorna – offentiliga http://www.rotary.fi,
b) Skyddade medlemsidorna – huvudsida för alla FR:s skyddade sidor link t.ex.
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c) Direktiv och skolning –sidan (skyddad) – info, direktiv, blanketter, link
användarnamn rotary & passord ratas
d) Finlands Rotarys administrations skyddade sidor
e) Läkarbankens (RDBF) ledningsgrupps skyddade sidor
f) Finlands Rotarys rf medlemsrekisterdatabas www.rotary.fi/rekisteri

3f
- Två olika lösenord i bruk
Lösenord för den egna klubbens allmänna läsrättigheter
användarnamn ___________ & salasanana ___________ (Du kan kolla egna och klubben sdata)
Voi tarkistaa omia ja klubin tietoja
Oman klubin ylläpito- & muokkaustunnus
Man kan uppdatera och korrigera klubbens data
Vanligen har presidenten eller sekreteraren lösenorden
Om det är fel i medlemsuppgifterna kontakta sekreteraren!
Mera info från presidenten eller sektereraren
g) Link till Rotary International nätsidors My Rotary –del

3g

- www.rotary.org/myrotary/en/home
- Egna personliga lösenord
- Klubbpresidenten och sekreteraren har mera
omfattande rättigheter för upprätthållandet av
klubbdata.
- Upprätthåller klubbens data i det globala registret

4) www.rotary.org Rotary International
- förnyade sidor massor med videor, material
- Man hittar sen globala MyRotaryn profilen
- Man hittar RI på SOME Facebook, Twitter, Vimeo, Instgram,
Pintrest, Youtube

5) RSS-flöde
- möjliggör nyhetsuppföljning t.ex. till nätsidor, e-post,
mobiltelefon osv.
- kolla upp RSS-feed på wikipedia
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