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Medlemssidorna nu lanserat 

Målsättning 

Förbundets målsättning med Medlemssidorna är att erbjuda medlemmarna en plattform där man 
kan mötas i diskussioner kring anhörigfrågor - högt som lågt. Föreningarna har även möjlighet att 
utbyta erfarenheter och lära av varandra när det kommer till det lokala arbetet.  
På Medlemssidorna ska man även ha tillgång till information - Förbundsnytt, dokument, 
illustrationer och grafisk profil. Allt det man behöver i sitt föreningsarbete. 
Intranätet är även en ny kontaktväg till kansliet och styrelsen.  

Hur registrerar jag mig? 

Du går in på Anhörigas Riksförbunds hemsida, www.anhorigasriksforbund.se, och klickar på 
länken/knappen som heter Medlemssidor. Den ligger högst upp på högra sidan av hemsidan. 
När du klickat in dig där ska du sedan klicka på knappen Registrera. Fyll i dina uppgifter och 
klicka på Skicka. 
En administratör kontrollerar att du är medlem i förbundet och godkänner dig sedan som 
användare av forumet. Du får då ett bekräftelsemejl (detta kan hamna i skräpkorgen, så kolla där 
om du inte får något mejl). Efter det kan du logga in med det användarnamn och lösenord som 
du uppgav vid registreringen.  

OBS! Välj ett starkt lösenord vid registreringen, som innehåller stora och små bokstäver, någon 
siffra samt tecken.  
Exempel: StarktLösen21? 

Glömmer man sina inloggningsuppgifter skapar man lätt ett nytt lösenord genom att klicka på 
”Glömt lösenordet?” på startsidan. Där fyller man sedan i sin e-postadress eller sitt 
användarnamn. 

Hur funkar Medlemssidorna? 

Medlemssidorna är uppbyggt som ett socialt nätverk. Som medlem har man en egen profilsida 
där man kan ladda upp porträttbild och omslagsbild samt skriva några rader om sig själv (allt 
detta är valfritt). Som medlem kan man också skapa grupper och trådar i olika diskussionsforum.  

På intranätets startsida möts man av tre olika val: 

- Forum 
- Dokument 
- Grupper 

Här väljer man om man till exempel bara vill gå in och ladda ner ett dokument, eller om man vill 
gå in i forumet. Man kan sedan enkelt växla mellan de olika ”rummen”. Vill man till exempel 
börja med att skriva ut ett dokument så kan man sedan gå över till forumet direkt via 
dokumentsidan. 

http://www.anhorigasriksforbund.se/
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Hur hittar jag? 

När du loggat in på Medlemssidorna ser du en turkos ”verktygsrad” på vänstra sidan (se bild 
nedan). Här hittar du bland annat Grupper, Notifieringar, Profil och Medlemmar. Här ser du 
ALLA grupper som skapats samt ALLA inlägg som gjorts. 

Går du in på din profil hittar du också dessa kategorier (Grupper, Notifieringar), men dessa visar 
enbart de grupper med mera som du själv är med i.  

  

Grupper  

Grupperna kan ses som kategorier. Till varje grupp kan man sedan koppla ett forum. I forumet 
kan man skapa egna ”trådar” eller ämnen, som andra medlemmar sedan kan gå in och läsa och 
kommentera. Alla trådar är öppna för samtliga medlemmar. Detta för att skapa en transparens 
och inte utesluta någon.  

Exempel: Grupp: ”Barn till demenssjuk”, ämne i forum: ”Min mamma har blivit nekad boende”. 
Eller Grupp: ”Fråga kansliet”, ämne i forum: ”Fortsatt samarbete med Wards juridik” (denna tråd 
ligger redan uppe på Medlemssidorna om ni vill kika). 

Uppföljning 

Vi vill poängtera att detta är en betaversion av förbundets Medlemssidor. Det innebär med andra 
ord att det fortfarande är under utveckling, så vi ber er ha överseende med detta. Medlemssidorna 
kommer att utvärderas och utvecklas över tid. Har man synpunkter kan man mejla dessa till 
kommunikatör Jessica Eliasson: jessica.eliasson@anhorigasriksforbund.se eller skicka ett 
meddelande direkt via Medlemssidorna i gruppen Tyck till om Medlemssidorna. Dessa  
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synpunkter kommer sedan att gås igenom och tas ställning till. Eventuella större förändringar 
kommer att ske med start den 1 september 2017. 

Forumregler 
För att säkerställa att det hålls en god och respektfull ton i detta forum har vi valt att uppföra 
forumregler för våra Medlemssidor.  

Trivselråd 

1. Tänk på att alla inlägg görs av riktiga människor och att du därmed ska bete dig som du 
gör i vardagen och som du vill att andra ska bete sig mot dig.  

2. Håll en god ton i diskussionen och respektera andras åsikter även om de inte stämmer 
överens med dina egna. 

3. Var generös med att dela med dig av dina egna erfarenheter och kunskaper.  

Regler 

Medlemmens foruminlägg måste följa svensk lagstiftning och sedvanlig netikett. Eventuella brott 
polisanmäls. För att skriva inlägg i forumet måste du gå med på vissa ordningsregler. Du är själv 
ansvarig för innehållet i dina inlägg och ska vara beredd att stå till svars för det.  
Genom att skriva i forumet har du också accepterat nedanstående avtal. I korthet innebär detta 
att inläggen du skriver inte får bryta mot svensk lagstiftning eller bryta mot god uppförandekod.  
 
Det innebär bland annat att inläggen inte får innehålla:  
 
- Hotfullt, stötande eller obscent material, vare sig detta riktas mot forumdeltagare eller andra 
- Personangrepp, förtal, sexuella anspelningar eller kränkningar. 
- Rasistiska kommentarer eller material, inte heller material som kan uppfattas som hets mot 
folkgrupp 
- Våldsskildringar eller pornografi, vare sig det rör sig om minderåriga eller vuxna 
- Brott eller uppmaningar till brott, vare sig det handlar om upphovsrättsbrott eller annat  

Var snäll och följ dessa regler, medlemmar som missbrukar vårt forum stängs av. 

Ansvar 

Anhörigas Riksförbund ansvarar inte för användarnas inlägg eller bruk av tjänsten.  
Anhörigas Riksförbund tar vidare inget ansvar för obehörig tillgång till användares konton eller 
dylikt. Anhörigas Riksförbund förhandsgranskar och/eller censurerar inte inlägg, men 
förbehåller sig rätten att ta bort inlägg som strider mot god uppförandekod eller svensk 
lagstiftning och som kommit till förbundets kännedom.  
Anhörigas Riksförbund ansvarar inte för att upplysa användaren om att inlägg har tagits bort. 


