Bli medlem på
KOSTDEMOKRATI.se

Instruktioner;
1.
2.
3.

Registrera dig på KOSTDEMOKRATI.se
Registrera dig på Forum
Medlemsförmåner

Bli medlem på KOSTDEMOKRATI.se
Börja med att klicka på
”Skapa ett konto” på
startsidan.

Läs gärna medlemsavtalet!
Fyll i ditt användarnamn med små
bokstäver (gemener), minst 4 bokstäver.
Detta namn kan sedan användas att
referera till. Skriv t.ex. "anders" och då blir
referensen automatiskt "@anders".
Ditt användarnamn (t.ex. "anders")
använder du när du loggar in.
Ange din e-postadress. Hit skickas all
information.
Ange ditt lösenord, minst 7 tecken.

Till sist loggar du in
med ditt användarnamn
”anders” och ditt lösenord.
Kryssa i ”Kom ihåg mig”
så behöver du inte logga
in fler gånger.
Gå nu till FORUM
och registrera dig
där också.

Profildetaljer; Namn. Det namn som syns.
Det kan du ändra i efterhand. För- och
efternamn är bäst. T.ex. "Anders
Andersson".
En kort beskrivning om dig själv
underlättar kommunikation mellan olika
medlemmar. Kan utelämnas och
uppdateras i efterhand.
Återstår att lägga ett enkelt pussel.
Tryck på knappen "Slutför registrering"
och du får ett e-brev som du ska bekräfta.

Bli medlem på FORUM

Börja med att klicka på ”Bli medlem”. Registrering öppnar.
Som användarnamn rekommenderas för- och efternamn,
som kommer att synas. T.ex. "Anders Andersson"
Använd samma e-postadress som tidigare.
Använd samma lösenord som tidigare.
Bekräfta det e-brev som skickas till dig.
Sedan är det bara att logga in med ditt användarnamn
(t.ex. Anders Andersson) och din kod.
Om du kryssar i "Logga in mig automatiskt vid varje besök"
behöver du bara logga in en gång.
Tryck på knappen "Logga in". Klart!
Nu sker inloggning automatiskt i fortsättningen!
Men för säkerhets skull skriv upp;
• Användarnamn på webbplatsen, små bokstäver.
T.ex. "anders". Ditt fulla namn har du under din profil.
• Användarnamn på forum, förslagsvis ditt för- och
efternamn. T.ex. "Anders Andersson”
• Din kod (minst sju tecken).

Medlemsförmåner
Skriva kommentarer till bloggar och nyheter.
Skriva på forum.
Tillgång till vår mötes- och kommunikationsplats;
 Skicka intern privat e-post, egen privat brevlåda.
 Hitta ”vänner”, som du sedan följer.
T.ex. samtliga i en projektgrupp.
 Chatta publikt eller i eget ”rum”.
 Du får nyhetsbrev (snart)

Ni kan bilda en projektgrupp i er kommun som
får en egen ”diskussionsgrupp” på forumet.
Medlemskap kostar inget.

