
 
 
Hjemmesiden vår er åpen for alle, med unntak av siden MEDLEMSSIDER og det 
som er under som kun er forbeholdt klubbens medlemmer. For å åpne adgang til 
denne lukkede siden må alle medlemmenes E-post adresser være registrert av de 
autoriserte brukerne, dvs av Presidenten, sekretær eller CICO. Den jobben er gjort. 
Alle medlemmer har derfor adgang, men må gjennom en 1. gangs prosedyre for å 
registrere seg som bruker og etablere sitt eget passord. 
 
Personer som vi ikke er registrert med E-post adresse vil ikke kunne registrere seg 
som bruker etter prosedyren under. De vil likevel ha tilgang til de åpne sidene. 
Prosedyren for å åpne for adgang til siden: MEDLEMSSIDER og det som er under, 
er som følger:  
 

1. Åpne hjemmesiden ved å skrive: fredriksten.rotary.no 
2. På åpningssiden, helt oppe til høyre, står MIN SIDE. Hvis du ikke finner det 

må du «scrolle» deg oppover slik at «MIN SIDE» kommer med i bildet. Trykk 
på den lenken. 

3. Du kommer nå inn på en side (i systemet Appsco) med overskriften: Login. 
a. Gjør følgende: a. Skriv E-post adressen din (må være den samme som er 

innmeldt i klubbens register).  
b. Trykk på: Forgot Password 
c. Siden du kommer nå til heter: Reset Password. Skriv E-postadressen din 

og deretter trykk på knappen: Reset. 
4. Du vil etter en liten stund få en E-post fra Appsco hvor du blir bedt om å lage 

ditt eget passord. Trykk på knappen: Reset Password. Lag et passord som du 
kommer til å huske. Passordet må være en kombinasjon av minst 8 store og 
små bokstaver og tall!  

5. Gå ut av bildet hvor du har skrevet passordet. Gå deretter inn på hjemmesiden 
fredriksten.rotary.no. Trykk nå på: MEDLEMSSIDER og deretter på en av det 
som er under (som du finner i det grå feltet øverst på hjemmesiden). Her vil du 
bli spurt om passordet. Tast inn passordet du har laget og kryss av for: 
Remember me, så slipper du å gjenta passordet for hver gang du skal ha 
tilgang. 

6. Den lukkede siden: MEDLEMSSIDER og det som er under vil sammen med 
de åpne sidene inneholde de fleste opplysninger som du trenger som medlem. 
Sidene vil fortløpende bli oppdatert. Bruk litt tid på å teste ut informasjonen 
som ligger der og de mulighetene sidene gir deg.  

7. Lykke til! 


