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Vill ni synas?  
Lägg in era kretsaktiviteter i Aktivitetskalendern, vi hjälper
er att komma igång!

Det är nu viktigare än någonsin att kretsarna 
lägger in sina aktiviteter i kalendern, för att 
aktivera sina medlemmar och för att få nya 
medlemmar. I dagsläget är det endast några 
kretsar i Skåne och Blekinge, som publicerar 
sina aktiviteter. Därmed är det endast dessa 
som syns på hemsidan, och som vi hjälper till 
att marknadsföra i sociala medier (Facebook 
och Instagram). (Ni som redan lägger in allt i 
kalendern kan hoppa direkt till informationen 
om appen nedan.)

Det ni lägger in i kalendern är datum, plats, 
klockslag, kontaktperson och några rader om 
aktiviteten. Med andra ord sådant ni redan 
har tagit fram till era program!

Det är väldigt enkelt att sprida aktiviteter som 
finns i kalendern, och aktiviteterna blir också  
synliga och sökbara för alla, oavsett var man 
bor eller om man är medlem eller ej. Från och 
med nu syns de även i vår helt nya app! (mer 
info nedan). 

Lägger ni ”bara” ut ert program på era hem-
sidor som inlägg eller pdf-filer är de mycket 
svårare att hitta. Lägger ni inte in något i  
kalendern syns de heller inte vare sig i appen, 
i kalendern eller på respektive hemsida med  
en kalender.

Observera att Aktivitetskalendern är friståen-
de från er hemsida, så med andra ord behöver 
ni inte kunna något om eller ha tillgång till er 
krets hemsida för att kunna lägga ut saker i 
kalendern. Alla kretsar har fått en inloggning 

Aktivitetskalendern i vår app
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till kalendern. Om ni inte hittar inloggnings-
uppgifterna så kontakta oss på regionkansliet 
eller Gert Straschewski på rikskansliet. 

Manual
Manual till kalendern finns i manualen till er 
hemsida. De delar som rör kalendern börjar på 
sidan 64. I samband med att vi skickar ut detta 
brev mejlar vi även alla kretsar och i det mejlet 
finner ni manualen som pdf. Manualer med 
mera finns förstås också på Naturkontakt: 
https://naturkontakt.naturskyddsforeningen.se/

Vi hjälper er gärna att komma igång! Boka in 
en träff med oss på kansliet i Lund, eller mejla 
din fråga till oss. Vi hjälper er gärna även med 
era hemsidor och med bilder.

Vill du se vad som finns i kalendern? Besök 
http://skane.naturskyddsforeningen.se/ så 
hittar du den ute i högerkolumnen, alternativt: 
http://www.naturskyddsforeningen.se/vad-
du-kan-gora/kalender

Appen
Vår app laddas ned gratis i AppStore (IOS) 
eller Play Butik (Android). Sök på "Natur-
skyddsföreningen" så hittar du vår app "Natur-
skyddsföreningen Skåne". 

I appen hittar du våra senaste inlägg, alla 
aktiviteter i Skåne (som finns i Aktivitetska-
lendern) samt ett växande antal utflyktstips. 
Aktiviteter i Blekinge syns åtminstone tills 
vidare inte.

Våra kontaktuppgifter
Magnus Billqvist, verksamhetskoordinator
magnus.billqvist@naturskyddsforeningen.se 
046-33 56 51

Caroline Gräntz, kommunikatör
caroline.grantz@naturskyddsforeningen.se 
046-33 56 50

Detta brev går ut till ordförande och postmottagare i varje krets i Skåne och Blekinge: vänligen meddela oss  
om det inte når rätt person. Adresserna är hämtade ur medlemsregistret.

Utflyktstips i vår app


