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Hemsida
Tyresögymnastikens hemsida är integrerad i
Sportadmin. Det innebär exempelvis att vissa
funktioner på hemsidan styrs av uppgifter
från medlemsregistret.
Blocken kan ordna lagsidor under sina flikar.
På lagsidorna visas de aktiviteter som i
Sportadmin är knutna till den aktuella
gruppen.
Behörighet att administrera sidor kan också
styras till Sportadmin och gruppernas
sammansättning där.
Som ett komplement till mail eller kanske
istället för kan en grupp välja att lägga
nyheter och information till gruppen på sin
lagsida.
För att detta ska fungera måste grupperna
kopplas till hemsidan.

Startsidan
Menyerna ligger genomgående horisontellt.
Menyraden i överkanten motsvarar det som i
Sportadmin kallas ”Verksamheter” och består
av:
•
•
•
•
•
•
•
•

Truppgymnastik
Cheerleading
Parkour
Bli medlem
Arrangemang
För ledare
För medlemmar
Om TG

Startsidan har designen som kallas
”Toppbild”. Bildfältet i överkanten är en enda
bild som har satts ihop av flera delar i ett
annat program. Om man ska byta en av
bilderna måste man alltså göra om hela fältet
Ytan längst till höger kallas ”Annonser”, och
där ligger exempelvis länk till Facebook.
Medaljerna och länken till anmälan ”Börja
träna gymnastik” är gjorda som bilder.

Skriva en nyhet
Nyheter kan skrivas både på startsidan och
på undersidor. I nyheten kan man lägga in en
bild, ett fotoalbum eller youtube-klipp.
Om man väljer att lägga bilden till höger eller
vänster, blir den mindre och läggs på sidan.
Välj det som passar bäst.
Om man inte kryssar ur ”Maila notiser” så
skickas ett mail med länk till nyheten till alla
som finns i medlemsregistret i Sportadmin.
Det gäller även de som står i kö och de som
anmält sig till exempelvis Tyresö Trupp Cup
eller något annat av våra arrangemang.
Under ”Infoga” kan man infoga länkar till
andra sidor, e-postadresser eller göra en
tabell.

Lagsida
En text om vilken undersida eller lagsida man
är på läggs i bildfältet. Därför måste det blå
fältet vara tillräckligt stort för det längst
lagnamnet – annars läggs det över bilden.
Varje undersida eller lagsida har ett stycke
som kallas välkomststycke.
Där under ligger nyheter i datumordning.
Aktiviteter i spalten till höger om
välkomststycket laddas från Sportadmin.

Administrera inställningar
Om man vill administrera inställningarna för
hemsidan så gör man det genom de tre
strecken uppe till höger.
Bara de som har behörighet i Sportadmin

Facebooksida
Tyresögymnastiken har en Facebooksida som
kan administreras via verktyget Business
Manager. Verktyget gör att man kan se
räckvidd för inlägg och lättare kan svara på
kommentarer och frågor.
Man loggar in som vanligt via sitt Facebookkonto, men man måste vara angiven som
administratör av sidan för att komma in.
Facebooksidan passar för att berätta om
arrangemang och aktiviteter för de som bor i
Tyresö och närliggande områden.
För medlemmar passar grupper eller
hemsidan bättre.

Facebook-grupper
Många grupper har en egen sluten grupp i Facebook för att
förmedla sånt som är aktuellt för gruppen såsom
träningstider, aktuella händelser och information om sånt som
är på gång.

Du som är ledare och administrerar en
grupp på Facebook, tänk på det här:
•

Du är en företrädare för Tyresögymnastiken och det du gör i
sociala medier kan finnas kvar under mycket lång tid. Uppträd
alltid respektfullt.

•

Se till att alla i träningsgruppen har tillgång till
Facebookgruppen.

•

Lägg inte ut filmer, bilder eller andras material utan tillåtelse.

•

Om du lägger ut filmer eller bilder eller skriver om de aktiva i
gruppen, se till att ingen hamnar utanför.

•

Informera alla om att hålla en respektfull ton, och föregå
alltid med gott exempel själv.

•

Om det förekommer inlägg som någon uppfattar som
kränkande eller obehagliga, prata om händelsen med de
aktiva och ta bort inlägget från gruppen.

•

Om det förekommer upprepade händelser i en Facebookgrupp kan föreningen besluta om att den ska stängas ned.

Instagram
Tyresögymnastikens instagramkonto används
för att visa bilder från verksamheten.
Det är bra att eftersträva att visa så stor
bredd som möjligt så att alla block blir
inkluderade.

Lagkonton på Instagram
Många grupper har en även ett konto på Instagram för att
andra ska kunna följa vad gruppen gör.
Samtliga officiella konton ägs av Tyresögymnastiken.

Du som är ledare och administrerar ett
konto för Tyresögymnastiken på
Instagram, tänk på det här:
•

Du är en företrädare för Tyresögymnastiken och det du gör i
sociala medier kan finnas kvar under mycket lång tid. Uppträd
alltid respektfullt.

•

Visa upp det som är positivt för de aktiva och för föreningen.
För Tyresögymnastiken är det viktigt att de aktiva har roligt,
mår bra och utvecklas.

•

Lägg inte ut filmer, bilder eller andras material utan tillåtelse.

•

Om du lägger ut filmer eller bilder eller skriver om de aktiva i
gruppen, se till att ingen hamnar utanför.

•

Tagga inte personer i filmer eller bilder.

•

Se över att kommentarer håller en god ton. Ta bort eller
anmäl om det behövs.

•

Om du slutar som ledare, lämna över kontots
inloggningsuppgifter till din efterträdare.

Gruppchatt på Snapchat
Vissa träningsgrupper använder Snapchat för de aktiva.

Du som är ledare, tänk på det här:
•

Det är bra om du som ledare är med och kan följa chattar på
Snapchat inom din grupp.

•

Informera alla om att hålla en respektfull ton, och föregå
alltid med gott exempel själv.

•

Om det förekommer diskussioner som någon uppfattar som
kränkande eller obehagliga, prata om händelsen med de
aktiva.

•

Den som lämnar en träningsgrupp ska också lämna
gruppchatten på Snapchat.

