Lathund och inspiration
Så utformar du din föreningssida på celiaki.se

Presentation - föreningens huvudsida
Bilder
Gör sidan levande och välkomnande.
Ger ett ansikte på människorna i
föreningen.
Bli medlem
Gör det enkelt för nya besökare att
förstå varför de borde gå med och att
hitta till medlemsansökan.
Aktiviteter
Visa tidigt vad som händer i
föreningen och hänvisa till kalendern
som behöver vara uppdaterad och
aktuell.
Hjälp vidare
Lyft gärna nyheter eller annat innehåll
som ni tror att besökaren gillar och
länka till dem härifrån.
Bjud in till engagemang
Gör det enkelt att ta kontakt och att
komma med tips eller engagera sig i
föreningen.

Målgrupper
Se till att det finns något för olika
typer av besökare:
Förstagångsbesökare
Vill veta att föreningen finns, vad ni
gör och varför de borde gå med.
Gör det enkelt för dem att komma
till medlemsansökan.
Nya medlemmar
Vill veta vad som händer i
föreningen. Gör det enkelt att ta
kontakt och uppmuntra till att
engagera sig.
Vana medlemmar
Ska enkelt kunna hålla sig
uppdaterade om vad som händer i
kalendern och nyheterna.

Nyheter - föreningens undersidor
Bilder
Hjälper besökaren att snabbt förstå vad
texten handlar om. Trevligt och
välkomnande.

Text
Skriv alltid en kort text, även om du länkar
till något annat. Det hjälper sökmotorer
som Google att hitta ditt innehåll och
därigenom att potentiella medlemmar
hittar hit.
!
Formatera den gärna med underrubriker,
punktlistor och fet stil som gör det enkelt
att läsa. Undvik olika färger och stilar - det
ger ett rörigt intryck och får läsaren att
lämna sidan snabbare.

Länkar
Länka gärna vidare till andra källor på
internet om det är relevant för innehållet.

Innehåll i en nyhet
Nyheterna passar för många olika typer
av innehåll och fungerar som
föreningens “undersidor” om det finns
innehåll som inte får plats på
huvudsidan. Exempel på innehåll:
!
Äta ute-tips (och andra lokala tips)
Skapa en nyhet där ni listar de bästa äta
ute-ställena i området. Den kan ni länka
till från huvudsidan så att nya besökare
lätt hittar den.
Rapport från aktiviteter
Ett kort referat från julbordet, bakkvällen, mässan eller årsmötet.
Nytt i föreningen
Ny organisation, ändrade
kontaktuppgifter eller annat som
medlemmarna behöver veta.
Inspiration
Länkar till bra artiklar, inbäddade
videoklipp eller annat innehåll på
internet som medlemmarna gillar.
!
Och en massa mer.

Kalender - samlar föreningens aktiviteter
Text
Beskriv kortfattat och inbjudande vad det
är som händer, vilken tid, vilken plats och
om det gäller någon speciell åldersgrupp
etc.
!
Länka gärna till Google-karta så att det är
enkelt att se var platsen ligger.
!
Datumet för händelsen visas automatiskt
fram högst upp när du har fyllt i det i
editorn.

Bilder
Hjälper besökaren att snabbt förstå vad
texten handlar om. Trevligt och
välkomnande, men inte lika viktigt som
på nyheter eller huvudsidan.

Informativt och inbjudande
Tänk efter vilken information besökaren
behöver för att:
!
1. Bli intresserad
Låter aktiviteten trevlig, inbjudande och
vänder sig till mig? Här kan du presentera
aktiviteten och måla ut texten litegrann.
!
2. Fundera på om det passar
Vilken dag, tid och plats? Något jag
behöver ha med mig eller tänka på?
Hittar jag till platsen? Här ska det vara
enkelt att hitta alla fakta som behövs för
att delta.
!
3. Anmäla sig
Hur anmäler jag mig? Även här ska det
vara enkelt att se hur jag går tillväga för
att anmäla mig.
!
Använd gärna underrubriker och fet stil
vid behov för att göra det enklare för
ögat att sortera i informationen.

Nya medlemmar

Sökbarhet

Om nya besökare hittar hit är det mycket större
chans att de väljer att bli medlemmar om
texterna är informativa, inbjudande och aktuella
och de ser att det sker aktiviteter i kalendern.

Om texterna är uppdaterade och kalenderns
aktuell, desto troligare är det att besökare hittar
hit via sökmotorer.

Tänk på
Befintliga medlemmar
Om medlemmarna vet att informationen på
sidan är uppdaterad kommer de att besöka den
oftare och hänvisar dessutom andra dit om de
vill tipsa om föreningen.

Webbplatsen är föreningens digitala
ansikte utåt. Hit hittar hundratals
potentiella medlemmar som vi inte
känner ännu.

Fototips - när du tar egna bilder med mobilen

Undvik

!

Stående bilder

För mörka bilder

!
1. iPhones och liknande smartphones går utmärkt att ta bilder med. Använd alltid
kamera-appen, och inte Instagram eller andra fotoappar. De gör ofta bilden
mindre eller lägger på filter.

!
2. Tänk på att ta bilder i bra ljus. Se dig omkring efter bra ljuskällor och placera dig
själv med ljuset i ryggen så att det faller på det du vill fota. Titta på bilden, blir den
för mörk flyttar du objektet och prövar igen. Enbart ljus ovanifrån ger skarpa

Motljus

skuggor i ansiktet.

!
3. Försök att ta horisontella bilder hellre än stående, då horisontella fungerar
bättre på de flesta webbplatser, inkl celiaki.se och Facebook.

!
4. Zooma alltid genom att gå närmare objektet, istället för att zooma i kameran.
Annars förlorar du bildkvalitet.

!
5. Var inte rädd för att ta flera bilder på samma objekt, gärna i lite olika vinklar och
på olika avstånd. Då kan du eller den som ska publicera bilderna i lugn och ro välja
vilken som blev bäst senare.

Suddiga bilder

