Vi vill snabbt nå ut med viktig information
Nysatsning på Facebook
Vi vill använda Facebooksgruppen
”Svenska Kryssarklubben Sörmlandskretsen”
för att få ut snabb och aktuell information.
Det ska vara ett komplement till vår hemsida
www.sxk.se/sormlandskretsen.
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Varför Facebook?

Du får en avisering via mail = den mailadress du angett för ditt facebook-konto.
Vi kan snabbt nå ut till alla kretsmedlemmar med information om du själv ser till
att mailadressen är aktuell = den som
angetts för facebookskontot.
Du kan enkelt visa ditt intresse för ett
evenemang som kretsen informerar om.
Den formella anmälan görs enligt anvisningen för evenemanget.
Du kan själv lägga in relevant information
som t ex en förfrågan om kompissegling
över till Gotland eller i skärgården.

Liten manual
Så här skapar du ett (nästan) anonymt konto
för din båt och blir medlem i kretsens Facebooksgrupp.
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2.
3.
4.
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Men jag vill inte synas på Facebook.

Om du inte vill vara aktiv eller synas på nätet?
Ja då kanske du ändå kan skapa ett nytt konto
på facebook för din båt?
Sedan kan du söka efter gruppen ”Svenska
Kryssarklubben Sörmlandskretsen” som är en
sluten grupp för enbart medlemmar i kretsen.
Du behöver inte vara aktiv och skriva inlägg
utan bara vara passiv läsare av informationen i
gruppen.
Har du frågor kontakta morgan.romvall@icloud.com

7.

8.
9.

Öppna din webbläsare och gå till
www.facebook.com
Välj att skapa ett nytt konto
Skriv ditt båtnamn som förnamn och
båtfabrikat som efternamn
Följ instruktionerna och ange bl.a ett
mobilnummer du äger, din mailadress
(som du sedan får avisering till), ett
lösenord till ditt nya Facebookskonto
mm.
När du ska fylla i ett födelsedatum
måste du visa att du är myndig (>15 år
tror jag) och behörig att skapa ett nytt
konto.
Du kommer få ett sms till det mobilnummer du angett med en kod du ska
ange.
Du får frågan om du vill lägga in en
bild som visas för ditt konto. Har du en
bild på din båt på datorn kan du tex
lägga in den.
Nu börjar du bli klar. Välj Grupper och
sök upp gruppen Svenska Kryssarklubben Sörmlandskretsen.
Tryck på knappen ”Gå med” för att
ansöka om medlemskap i vår Facebooksgrupp.

