Så har vi äntligen sjösatt vårt nya Forum. Forumet ligger fritt från Facebook och det möjliggör nu för
alla som inte använder Facebook.
Adressen är: http://natverkljusportforum.swedishforum.se/
Hur fungerar detta Forum:
Det finns egentligen bara två nivåer.
1.DU använder dig av ovanstående bifogad länk och du behöver bara följa det du vill följa. På Nivå
1 så är du bara en läsare och följare. Du kan INTE påverka innehållet i Forumet utan är bara en läsare.
2.DU använder dig av ovanstående länk och blir medlem på Forumet. Det kostar ingenting att vara
med och som medlem kan du aktivt vara med i de olika Kategorierna och dela dina tankar och
funderingar genom att du kans skapa nya trådar och besvara andras trådar.
Vi har stor förhoppning att detta kommer göra vår gemensamma kommunikation som hitintills bara
verkat på vår Facebook sida. VI känner att det är oerhört viktigt att så många som möjligt kan vara
med och ta del av vad föreningens olika aktiviteter och vad våra medlemmar/besökare har för
matnyttigt att dela med sig av.
REGLER:
Vi har tydliga regler i forumet. Det finns bara i en kategori där man får lägga in Reklam & ha
försäljning och det är under just den Kategorin [REKLAM & FÖRSÄLJNING].
Det är en hederssak att vi håller god ton och respekterar varandra. Vi försöker förhålla oss till att
hålla respektive ämne i respektive Kategori.
Saknas någon Kategori kan man ge tips i Kategorin [FÖRSLAGSLÅDA, TIPS OCH IDEER] eller om man
vill tipsa användarna om kurser osv.
NY TRÅD:
Bra att ta med sig är att när någon startar en tråd, starta inte en ny tråd med samma titel, utan
använd den tråd som redan finns i största möjliga mån. Spretar det för mycket så får vi se över hur vi
gör då.
Ha roligt och ge och dela. Kärlek, ljus och värme , för vi är alla ljusbärare!
Mvh Ordförande Helene Magnusson

