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Lokalforeninger i Nordland
Invitasjon til portalkurs
NJFF Nordland inviterer til portalkurs for lokalforeninger 8 steder i fylket:
- 19. november 2018 på Mo
- 20. november 2018 i Sandnessjøen
- 21. november 2018 på Trofors
- 22. november 2018 på Fauske
- 26. november 2018 på Sortland
- 27. november 2018 i Ballangen
- 28. november 2018 på Leknes
- 29. november 2018 på Ørnes
Kursene er gratis og varer fra kl 18.00 – 21.00. Kurset tar sikte på å gi en rask innføring i
publisering på NJFFs lokallagssider. Videre lærer dere hvordan dere setter opp menyer på
lokallagssida, legger til aktiviteter i kalenderen og holder oversikt over påmeldte
kursdeltakere. Bruk av bilder og video, organisering av bildearkiv og hvordan foreningen bør
organisere seg på sosiale medier. For påmelding og nærmere kurssted - se
aktivitetskalenderen.
Kursholder er Bjørn Kristoffer Kjelsrud, som er ansatt av NJFF for å reise rundt i Norge for å
prøve å gi lokalforeninger inspirasjon og kunnskap til å ta i bruk nettportalen.
Nettportalen har fått økt mobilvennlighet og en enkel innlogging. Kurset er for foreninger
som ennå ikke har tatt nettportalen i bruk, eller som ønsker å øke antallet tillitsvalgte som kan
drifte foreningens nettsider. Det trenger nødvendigvis ikke å være en representant fra styret,
men en som har interesse og eierskap til publisering og reklamering for foreninga.
Alle som skal delta på kurset, bør avklare på forhånd om de har publiseringstilgang på sine
lokallagssider. Det kan gis av leder i foreningen. Ta kontakt med kursholder Bjørn Kristoffer
Kjelsrud (bkk@njff.no) dersom du er i tvil om du har publiseringstilgang.
Det er ønskelig at deltakerne har med bærbar PC/ Mac. Sørg for at du har installert oppdatert
nettleser (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer eller Safari).
Hilsen
Rolf Arne Tønseth/s/
Fylkessekretær NJFF Nordland
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