
                                                                                                                

Hvordan sette opp webside for din Rotary klubb 

 

Hver Rotary Klubb har individuell info og historie, derfor er det viktig å kunne flytte innholdet med 

basis informasjon og definere hvilken Rotary klubb nettside gjelder seg om.  

 

 

1. Hjem – Her kan dere legge inn innholdet som bilder og en kort beskrivelse etter behov. 

Hjem/Forside er en presentasjon – første inntrykk når man åpner nettsiden.  

 

 
 

2. Hvorfor Rotary – Det er fint å legge inn en kort presentasjon av Rotary og det organisasjon 

står for.  

 

3. Klubben – Denne undersiden gir informasjon om klubben. Det kan være flere undersider. Her 

kan dere legge inn informasjon om styret, president, sekretær og om klubben. Dere velger 

selv om dere skal legge inn bilder, biografi eller kun basisinfo om styremedlemmene. Når 

dere skriver om klubben, kan dere oppgi info som klubbnavn, når klubben ble etablert, hvor 

mange medlemmer er i klubben osv.  

 



 
 

 

 

 

4. Møter – Her kan dere informere om møtekalender for aktuelt Rotaryår, møtested, og legge 

inn referater og dokumentasjon fra møter.  

 

 
 

 

 

 

 

 

5. Prosjekter – Denne siden kan dere bruke for å liste opp prosjekter klubben jobber med. Dere 

kan gjerne sette opp bilder, lage beskrivelser og prosjektutvikling, kontaktpersoner, lenker og 

lignende.  

 



6. Kontakt oss – De som besøker nettsiden kan kontakte klubben via kontaktskjema som står på 

denne siden. Dere kan gjerne sette opp klubbens e-post adresse i kontaktskjemaet slik at alle 

spørsmål, forslag og komentarer kommer på riktig adresse.  

 

7. Kalender – Kalender Manager gir dere mulighet å registrere møter, hendelser osv. for 

bestemt klubb. Registrerte hendelser blir da alltid synnlige på hjemmesiden som en type 

påminnelse.  

 

 
 

8. Sidemeny og redigerbare felter – Hver Rotary template har flere menyer som dere kan sette 

opp med viktigste informasjon om klubbens aktiviteter, medlemmer osv. Dere kan gjerne 

sette opp lenker til medlemsnett, webmail, Rotary Norge webside, forskjellige undersider og 

lignende og på denne måten gjore navigasjon enda enklere og raskere.  

 

 

 

Informasjon om den nye løsningen og veiledning for redigering finner 

dere på http://support.rotary.no  

 

 

http://support.rotary.no/

