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Checklista när du skickar material �ll hemsidan 
TÄNK PÅ ATT VARA UTE I GOD TID NÄR DU SKICKAR IN MATERIAL SÅ ATT DET FINNS CHANS ATT GÖRA EVENTUELLA 

KORRIGERINGAR SKA HINNAS MED.  

Allmänt 
• Allt material som ska in på hemsidan ska mailas till webmaster@orebrobk.nu 

• Den information du vill ha ut på hemsidan ska skickas som ren text, helst i Word-
dokument.  

• Protokoll och liknande kan skickas i pdf-format namnges så innehållet tydligt 
framgår.  

• Bilder kan skickas med i samma mail, ska namnges utifrån innehållet tydligt framgår.  

 

Kurser och ak�viteter 
• Om aktiviteten ska läggas upp på Studiefrämjandets hemsida så meddela detta till 

webmaster när du skickar in materialet. Webmaster skickar då ett mail till sektorns 
ansvarige med inlagd text, som ska skickas omgående till Studiefrämjandet för att 
registrera kurs/aktivitet.  

• Tänk på att föreläsningar och kurser ska anmälas till Studiefrämjandet i god tid före 
kursen/aktiviteten.  

• Aktiviteten bör ha en kort titel, som talar om vad det är för kurs.  

• Meddela när kursen är full till webmaster mailen. Så den informationen kan komma 
ut på hemsidan.  

 

Material om kurs/ak�vitet  
Presentation av kurs/aktivitet ska följande:  

• Vad det är för typ av aktivitet. 

• Vilken nivå aktivitet är på.  

• Aktivitetsinnehåll och upplägg. 

Tid: Klockslag 

Datum: Alla datum som aktivitet är på 

Veckodag: Vilken veckodag är aktivitet på.  

Plats: Om aktivitet ska hållas på annan plats är klubbstugan. 

Maxantal ekipage: Ange hur många ekipage och ev. åhörare om det är aktuellt.  

Antal tillfällen: Hur många tillfällen är det.  

Förkunskaper: Vilka förkunskaper behövs.  
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Instruktör eller kursledare: Namn på den som håller i kursen och om det är en instruktör 
eller kursledare som håller i kursen. (vad ska vi ha här, föreläsare, ansvarig etc?)  

Pris: Ange pris  

Frågor: Mailadress (mobilnummer frivilligt)  

Anmälan: Mailadress. Information om att föranmälan är ett krav (eller inte ett krav).  

Bild:  

• Ska en bild/foto publiceras behöver den hålla en bra kvalitet.   

• Alla på bilden ska ha gett sitt samtycke till att figurera ute på nätet oavsett hemsida 
eller sociala medier.  

• Fotografen ska ha gett sitt samtycke till att få sin bild publicerad, utan sitt namn. 
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