
Vår hemside adress är:

http://www.lionsraa.se

Alla medlemmar kan gratis få en 
e-postadress som heter ex.vis: 

ulf.carlsson@lionsraa.se



Vårt privata bildgalleri

Vi har två sorters 
bildgallerier. Dels 
ett privat, som bara 
är för medlemmar 
och dels ett som är 
offentligt. Till det 
offentliga kommer 
du till genom att 
klicka på fliken 
”Bildgalleri” nedan. 
För att komma till 
vårt privata bild-
galleri måste du 
först klicka på ”För 
medlemmar” och 
logga in.



Fliken ”För medlemmar”

När du klickar på denna 
flik så kommer denna 
bild upp på bildskärmen. 
Då får man börja med att 
ange ”Användarnamn”
och ”Lösenord”.

Användarnamn framgår 
av bilden och 
Lösenordet är alltid LPs 
förnamn med första bok-
staven med versaler.



För att komma till 
vårt privata 
bildgalleri måste 
du klicka på
denna länk. För 
att se de 
offentliga 
bilderna så väljer 
du Bildgalleri på
första sidan på
vår hemsida.
Info och hjälp om 
vår hemsida och 
våra bildgallerier 
finns här



För att skapa 
en inloggning till 
vårt interna foto-
galleri behöver 
du skapa en in-
loggning men det 
är normalt en en-
gångs åtgärd. 
Det förutsätter 
dock att man 
sparar sina 
inloggsdata. 
Därefter behöver 
man bara klicka 
på denna länk



När du har loggat 
in så finner du att 
alla våra album 
finns tillgängliga 
dvs. både de 
privata och 
offentliga. Notera 
att uppe till höger 
anges vilket 
bildgalleri som du 
är i. Vill du bara 
se de offentliga 
så väljer du 
Bildgalleri på
första sidan på
vår hemsida.



Här ser vi det 
offentliga bild-
galleriet och som 
framgår längst upp 
till höger så finns 
det ingen text som 
anger vad för typ 
av bildgalleri det 
är. Dessa bilder 
kan således alla ta 
del av, därför är 
det viktigt att vi är 
uppmärksamma 
på denna skillnad.



Vårt privata bildgalleris 
adress är:

http://bildgalleri.lionsraa.se

Men för att kunna se våra privata bilderna så måste du logga in 
som jag visade för en stund sedan. I annat fall kan du bara se 
de offentliga bilderna.
Denna information och den som visades i januari om vår nya 
hemsida finns nu under fliken ”Interna dokument”.


