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Nettsiden/intron er nå slått sammen, slik at du ikke trenger logge inn flere steder. 
Oppbyggingen er litt facebook-aktig slik at det skal være mer sosialt og enklere å bruke.

VEILEDNING

LC-PORTALEN
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Innlogging

1. Logg inn på https://www.ladiescircle.no/

2. Trykk på ‘Mistet passordet ditt?’

3.  Skriv inn epost adressen du er registrert 
med i den gamle intron

4. Trykk på link i eposten du får tilsendt

5. Lag nytt passord

Tips: Sjekk matrikkelen om du er usikker på 
hvilken epost adresse du er registrert med.

Endre profil

Når du har logget inn så trykker du på 
den lille rundingen øverst i høyre hjørne og 
velger ‘Profil’. Da får du opp 4 valg;

1.  Vis – her kommer all infoen som ligger 
inne på deg opp. Det du ser her kan 
også andre medlemmer i Ladies Circle 
Norge som har innlogging se.

2.  Rediger – Legg inn den infoen som 
mangler på profilen din, eller rediger 
eksisterende informasjon. Her finnes 
flere felter som er obligatoriske å fylle 
inn som vi trenger for å ha oversikt over 
våre medlemmer.

3.  Endre profilbildet – last opp fra PC/Mac, 
eller ta bilde rett på siden.

4.  Endre bildet – her kan du laste opp et 
forsidebilde til profilen din. LCN logoen 
ligger inne som standard til du bytter 
dette selv.

Tips: De samme valgene som er i denne nedtrekksmenyen (kun PC) finner du også som 
kategoerier når du er inne på din egen profilside, og kan enkelt endre ting derfra.
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Endre passord

Finn ‘Innstillinger’ i nedtrekksmenyen. På ‘Generelt’ kan du endre passord,  
på ‘Epost’ velger du hva du vil bli varslet om og på ‘Profilsynlighet’ gir vi deg  
muligheten til å begrense hvem som kan se infoen din.

Tips: Vi anbefaler alle å ha synligheten på for å kunne skape en mer interaktiv platform og bedre 
kommunikasjon mellom medlemmene våre. Selv om synlighet står på ‘Alle’ så er det kun Ladies 
Circle Norge sine medlemmer som kan se infoen, og det kun når de er innlogget!

Andre profilfunksjoner

1. Sende meldinger til andre medlemmer

2. Legge andre medlemmer til som kontakter

3. Følge andre medlemmers aktivitet, og andre kan følge deg

4. Skrive på veggen til andre medlemmer

5. Starte forumstråder eller kommentere på allerede oppstarta tråder

6. Legge til dokumenter

7. Laste opp til bilder

8. Opprette arrangementer
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Arrangement

Arrangementer opprettes på  
klubbsiden eller via din egen profil  
(Mine Arrangementer).

1. Trykk på ’Opprett arrangement’

2. Legg inn tittel på arrangementet

3. Velg klubben din i nedtrekksmenyen

4.  Fyll inn tidspunkt, sted og klokkeslett, 
samt rikelig med info til medlemmene 
om hva møtet inneholder og om det 
koster noe

5. Velg ’Klubbmøte’ som kategori

6. Last opp bilde (dette vises i oversikten)

7.  Aktiver bestilling/registrering slik at 
medlemmene melder seg på møtet 
– husk å endre ‘Plasser’ til antall 
medlemmer i klubben (eller mer hvis 
dere får besøk fra andre klubber) 

8. Trykk ’Send inn arrangement’

Etter arrangementet er registrert, 
legger det seg inn på arrangementer 
på klubbsiden. Du kan også 
se arrangementet i kategorien 
’Arrangementer’ øverst på nettsiden.

Tips: Skriv LC-nummer + Klubbnavn først  
i tittel på arrangement slik at det er enkelt  
for medlemmene å finne det i oversikten  
over alle arrangementer



ladiescircle.no

Etterregistrering arrangementer

Det er mulig for Sekretær eller Leder i klubben å redigere påmeldingsdato  
for ett arrangement slik at medlemmene i klubben kan gå inn og enten  
melde seg på eller av et møte i etterkant av avholdt møte.

Trykk deg inn på arrangementet og trykk så på Edit nederst i teksten.  
Deretter finner du området med Bestilling/registrering og trykker i boksen  
der datoen for Tilgjengelig før står. Velg så en dato noen uker frem i tid  
og trykk Oppdater, så er møtet klart for etterregistrering. 

For at medlemmene så skal kunne finne møtet i oversikten,  
må de søke på den datoen møtet ble avholdt. 
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Endre profil i klubb

Akkurat som du endrer din egen profil, så kan også klubbens profil endres. Dette var ment 
at hver enkelt klubb skulle gjøre selv, men teknisk sett går det dessverre ikke an. Men; 
ønsker klubben din å endre i innstillingene, lage en gruppebeskrivelse eller legge inn logo 
og forsidebilde, så send det til weblady@ladiescircle.no så blir det ordnet for klubben.

Legge inn nye medlemmer

Info om nye medlemmer, endringer av eksisterende medlemmer eller utmelding  
av medlemmer sendes på epost til secretary@ladiescircle.no slik at  
Landssekretær kan legge de inn i systemet. Skal du endre epost  
adresse må du kontakte Weblady på weblady@ladiescircle.no

Følgende info om nytt medlem MÅ inkluderes: Navn, Adresse, Epost,  
Mobilnummer og Fødselsdato. Reflektanter SKAL registreres i  
LC-Portalen etter at de har vært på sitt første møte og gitt  
antydning til at de vil være med videre. Dette er veldig viktig  
for at vi skal kunne ha et riktig bilde av medlemsmassen vår.

Sette nytt styre

Info om nytt styre meldes inn via digitalt skjema som alle  
klubbsekretærer får tilsendt slik at Landssekretær/ 
Weblady kan legge de inn i systemet og oppdatere  
Matrikkelen for det kommende året.

Tidsfrist: 31. mai hvert år.

Ta kontakt med Landssekretær Livi eller Weblady Bjørg 
om det er noe du lurer på eller ikke får til, så hjelper vi 
deg så snart vi har rådighet!

Landssekretær Livi Berg Fagerli 
secretary@ladiescircle.no


