
 
Tankar med nya layouten på hemsidan  
och hur man hittar runt bland sakerna 

 

 

 

 

  



Här följer en beskrivning på respektive område på skärmen 
enligt bilden på förra sidan. 

A 

Det här är själva huvudet på hemsidan. Loggan finns till vänster och tanken är att 
vi ska ha olika bilder (ca 4-5st) för varje månad som slumpvis väljs då man 
öppnar/uppdaterar sidan. Klickar man på bilden kommer man till startsidan. 
 
Här skulle det vara jätteroligt om vi kunde ha många medlemmars bilder, kanske 
kan det vara ett stående tema eller uppgift att fotografera. 

B Namnet på sidan och den underliggande ”slogan”. 
Klickar man på bilden kommer man till startsidan. 

C 

Här är menyerna till de olika sidorna. Just nu: 
• <Hem> (som är samma som startsidan) 
• <Kalender>: Man kommer till de aktiviteter som är på gång (som förut) 
• <Tävlingar>: som förut 
• <Instagrambilder>: som förut, men tanken är att ersätta denna med sociala 

medier istället och ha Instagram och Facebook-sida som undermenyer. 
• <Kontakt>: Två undermenyer, Kontakt som är som förut samt hur man kan bli 

medlem (som förut fast flyttat in hit som en undermeny) 
• Sök: Sökfunktion på hemsidan. Dubblerad funktion (via D också). 

D Sökfält, där man kan söka olika saker på hemsidan. 

E Senaste inläggen i datumföljd. Just nu fem senaste. Förut har dessa inlägg varit i 
(M), men detta har ändrats. Dessutom finns flödet per kategori under (I) istället. 

F Tre stycken så kallade ”klistrade inlägg”. Här läggs det som är på gång och som vi 
vill pusha på, text nästa klubbmöte/temamöte, tävlingar, utställningar m.m.  

G Arkiv på alla inlägg, där man jan välja månad och år 

H 
Notiser: Här tänker vi oss lägga in information om olika saker som är på gång 
utanför klubbens regi. Kan vara utställningar, event i och runt Örebro som kan 
vara intressanta att fotografera, information från RSF m.m. 

I 

Alla inlägg kategoriserade. Här kan man se allt som lagts in gällande: 
• Fototävlingar (ej FK Focus regi) 
• Om hemsidan och allmän fotoinfo 
• Klubbmöten 
• Klubbtävlingar (med KM digitalt och KM påsikt som underkategorier) 
• Utflykter (fotoutflykter men även adventsfikan, mässbesök m.m.) 
• Utställningar (i FK Focus regi) 

J Länkar till olika fotoklubbar i närheten av oss. Här kan mer eller mindre finnas 
med, kommer nog justeras framöver 

K 
Facebook-flöde. Ev flyttar vi in denna som en undermeny till Sociala Medier 
istället (ersätter då Instagrambilder i (C), vilket också istället läggs in som 
undermeny 

L Längre ned på denna sida ligger en del administrativa funktioner (som idag) 

M Huvudsidan/Startsidan. Denna är nu en statisk sida som inte ändras istället för 
som vi haft det förut med alla inlägg i datumordning. 

 


