Handledning till G-gruppens Forum
Medlemskap
För att få delta i G-gruppens Forum krävs medlemskap i föreningen G-gruppen.
Registrering
Efter att ha gått in på www.g-gruppen.net/forum Klickar du på ”Registrera” vid den röda pilen och
en villkorssida kommer upp med vilka regler som gäller för forumet.

OBSERVERA! Ditt korrekta för- och efternamn samt medlemsnummer = användarnamn.
Föreningen förbehåller sig rätten att justera om annat användarnamn skrivs in.

Efter att ha accepterat och godkänt Forumets villkor genom att klicka på ”Jag godkänner …” längst
ner kommer du till registreringsformuläret.

Här fyller du i ditt användarnamn (för- och efternamn + medlemsnummer). Du väljer ett lösenord
samt om du bockar för ”Tillåt användare att skicka e-post till dig” ger du andra användare möjlighet
att skicka mail till dig direkt. Likaså om du bockar för ”Tillåt administratörerna att skicka nyheter till
dig med e-post”.
Därefter verfierar du genom att skriva in de bokstäver som visas längst ned. Därefter klickar du på
”Registrera”
Bekräftelsemail
Om du kommit så långt får du upp en sida som säger att registreringen lyckades och att du kommer
att få ett e-post meddelande enligt nedan som säger att du nu har rätt att delta på forumet.
Ämne: Välkommen till G-gruppens Forum Meddelandeinnehåll
Din ansökan om medlemskap i G-gruppens Forum har mottagits, (ditt användarnamn).
Det användarnamn du valde då du sökte in var (ditt användarnamn). Om du glömmer ditt lösenord
kan du ändra det under https://g-gruppen.net/forum/index.php?action=reminder.
Innan du kan logga in och börja använda forumet kommer din ansökan att granskas och godkännas.
När det skett kommer du få ännu ett mail från denna adress.
Hälsningar,
teamet bakom G-gruppens Forum
Efter att granskningen av din ansökan genomförts och du godkänts får du ett nytt e-postmeddelande
enligt nedan.

Meddelandeinnehåll
Välkommen, (ditt användarnamn)!
Ditt konto har aktiverats manuellt av admin och du kan nu logga in och skriva inlägg. Ditt
användarnamn är: (ditt användarnamn). Om du glömmer bort ditt lösenord kan du ändra det
här: https://g-gruppen.net/forum/index.php?action=reminder.
Regards,
The G-gruppens Forum Team.

Inloggning på www.g-gruppen.net/forum
Efter att du fått detta mail loggar du in och fyller i din profil.

Under Namn fyller du i ditt korrekta för- och efternamn samt medlemsnummer som visas när du
postar inlägg (observera att detta är viktigt). Du kan välja språk (svenska, tyska eller engelska) för hur
forumet skall visas. E-post adress, välja nytt lösenord samt om du vill att andra skall se om du är
online eller om andra användare skall kunna skicka e-post direkt till dig.
När du är klar klicka på rutan längst ner till höger.
Nu kan du använda forumet. Hoppas du för glädje av G-gruppens Forum och att det hjälper dig att
komma vidare i din forskning.

Tips!
För att inte behöva logga in på Forumet varje dag för att se om något nytt har tillkommit kan du välja
att aktivera så att du får aviseringar via e-post när något nytt har hänt under den/de rubriker du är
intresserad av.
Så här gör du (exempel):
Du är intresserad av alla frågor som gäller Ostpreussen i Tyskland – Deutschland-Germany.
Klicka på ämnesraden Tyskland – Deutschland – Germany och sedan på Ostpreussen

Ovanför ämnesraden finns knappen UNDERRÄTTA – klicka på den och därefter OK.

Vi ses på Forumet!

Styrelsen
Föreningen G-gruppen

