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1 Eposttjenester i Rotary Norge 

 
OVERGANG TIL EPOST BASERT PÅ GMAIL OG G-SUIT FOR ROTARY I NORGE  
 

1. NORFO og tilhørende organisasjoner er nå godkjent som ‘Non-profit’ organisasjon og kvalifiserer 
derfor for å ta i bruk en del gratis/prisredusert programvare. Den første delen vi tar i bruk er Google G-
suit. 
   

2. Epost til klubber og tillitsvalgte skal nå flyttes fra Zimbra til Gmail. 
Teknisk sett betyr dette at serveren som håndterer vår epost er flyttet fra mysiteshop.com til Googles 
servere. Dette vil bety bedre tjenester og bedre kontroll med søppelpost.  
Det betyr at epost-adresser i hovedsak blir slik det har vært før (for eksempel dico.d2275@rotary.no ) 
men du vil finne dem i Gmail  
 

3. Overgangen til nytt system vil skje når alle epostadresser vi har behov for er opprettet i Google sitt 
system. Dette vil håndteres av DICO’er i det enkelte distrikt. Behovet for epostadresser vil bestemmes 
av det enkelte distrikt, og DICO vil få administrasjons-rettigheter for alle kontoer i distriktet. Det betyr 
f.eks. at DICO kan hjelpe med glemt passord.   
Du vil kjenne igjen disse kontoene i Gmail ved at Rotary-logo vil vises oppe i høyre hjørne i Gmail 
bildet.  
 

 
 

4. I tillegg til eposttjenester vil vi også gi brukere tilgang til andre Google-tjenester, bl.a. 30GB diskplass, 
Kalender og Google hangouts for nettmøter. Det er naturligvis helt frivillig å ta i bruk disse.    

 
Her finner du de tilgjengelige Google tjenestene. 
 
 
 

 
 

5. Brukere av Gmail kontoer fra Rotary kan lese sine eposter direkte i Gmail, men det er også mulig å 
trekke Gmail kontoen inn i andre epost-lesere som for eksempel Outlook for å håndtere flere eposter 



 

Webmaster NORFO  Trond Nielsen 07.04.2020 
 

2 Eposttjenester i Rotary Norge 

kontoer fra samme leser. Se beskrivelser fra leverandør av epost leser (for eksempel. Outlook)  
 

6. Inngående epost vil ikke dukke opp i denne kontoen før felles overføring av kontoer er gjennomført.      
 

7. Eposter skal settes opp etter mønsteret nedenfor for funksjons-baserte eposter i distriktene.  
https://admin.google.com/ac/home 
Vi ønsker å begrense antall funksjons-eposter, fordi pågående arbeid med NORFO-appen vil dekke det 
meste av kommunikasjonen internt i norsk Rotary. Appen forventes ferdig ila. 12 mnd.      
 
Mal for epost i distriktene. (xxxx angir disstriktsnummer ) 

Funksjon Epost adresse Kommentar 
Distrikt Guvernør dg.xxxx@rotary.no  
Distrikt Sekretær dsekr.xxxx@rotary.no  
Distrikt Kasserer dkass.xxxx@rotary.no  
Distrikt Webredaktør dred.xxxx@rotary.no  
Distrikt DICO dico.xxxx@rotary.no Administrerer adresser og 

passord 
Klubb epost  Klubbnavn@rotary.no 

 
Må tilsvare oppføring på 
klubbens hjemmeside 

 

8. Passord for den enkelte konto settes av DICO når kontoen opprettes i Google administrasjon, men 
avkrysses for at bruker må endre passord ved pålogging 
 
 

For klubber er klubbnavnet fornavn og ‘Rotaryklubb’ er 
etternavnet.  
For funksjonsadresser er funksjonsnavnet for eksempel 
‘Distriktsguvernør’ fornavnet og d+ distriktsnummer 
etternavnet.  
  
Kontoen/passord kan tilbakestilles av DICO, så det er ikke 
nødvendig å angi sekundær epostadresse eller 
telefonnummer. 
 
Oppgi avtalt passord, og kryss av for at bruker skal endre 
passord selv ved pålogging.  

 

 
 
 
 
 
 

 
Du kan også opprette alias (alternativ adresse) for kontoen. Se beskrivelse her: 
https://support.google.com/mail/answer/22370?hl=no 
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