Foreningsoplysninger på landsforeningens-/regionenes hjemmeside.
Åben www.folkedanseren.dk og log ind med administrators normale brugernavn (mailadresse) og
adgangskode. Det kan både være den oprindelige administrator eller en eller flere nyoprettede.
Det er de samme som man bruger når der skal indberettes medlemmer til landsforeningen.

1. Klik på + tegnet foran
Klubadministration

2. Klik på Indstillinger

Foreningsnavnet: Kan ikke redigeres.
E-mail: Vil som udgangspunkt stå som formandens E-mail, men I kan frit angive en ”Forenings E-mailadresse.”
Gade, Postnummer og By: Vi anbefaler at I indtaster adressen på jeres danselokaler.
Det er denne adresse der vil blive vist på kortet og må være den mest interessante for evt. nye
Medlemmer.
Kontaktoplysninger for formand og kasserer vil blive vist andet sted på siden.
Land: Vil være angivet som Danmark
Telefon: Vil som udgangspunkt stå som formandens telefon, men I kan frit angive et
”Forenings telefonnummer.”
Hjemmeside: Angiv hjemmeside hvis i har sådan en.
CVR nr og Bank: Skal ikke udfyldes.
Foreningslogo: Klik på ”Vælg fil” og vælg et billede på jeres
computer. Størrelsen på billedet må helst ikke være mere end 250
pixels i højde eller bredde. Billedet vil automatisk blive tilpasset.
Præsentation: Her har I frit slag til at skrive om jeres forening.
Det er de oplysninger som I før har indsendt til regionen eller skrevet i jeres ”Foreningsprofil”. Hold, tidspunkter, instruktører, spillemænd o.s.v. I kan også skrive om specialarrangementer.

HUSK AT KLIKKE PÅ ”Gem” NÅR I ER FÆRDIGE.

Resultatet af jeres anstrengelser vil blive vist på siden ”Klubber” som man kommer til fra landsforeningens
- og regionernes sider med medlemsforeninger.
Her vil man i første omgang se kortet og ved klik på ”Søg” kommer der en alfabetisk liste frem.
Man kan sortere på Foreningsnavn, Region, postnummer eller by.
Bemærk: Når I har redigeret i jeres foreningsoplysninger kan der gå nogle timer før ”i bliver vist på kortet”
men bare rolig. I skal nok komme med. Det skyldes en opdateringstid hos Google der leverer kortet.

Når man vælger jeres forening fra kortet eller foreningslisten vil jeres oplysninger komme frem som vist
herunder.
Desuden vil der blive kontaktoplysninger på formand og kasserer som de er registreret hos
Folkedans Danmark.

God fornøjelse med arbejdet.

