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FOTOKLUBBEN KNÄPPISARNA
Knäppisarna har fått ny hemsida.
VÄLKOMMEN TILL FOTOKLUBBENKNAPPISARNA.COM
Fr.o.m. nu byter vi adress och utseende på hemsidan: vtälkommen till www.fotoklubbenknappisarna.com!
En snabb genomgång av de olika sidorna och en del förhållningsregler på nya hemsidan:
1. AKTUELLT / START fotoklubbenknappisarna.com
På startsidan finns några olika avdelningar:
1.1. Bildrutorna högst upp (de går att klicka på)
		
- alla knäppisar får bidra med bilder hit
		
- gå till flickr.com och logga in (fotoklubbenknappisarna@yahoo.com / knappisarna_2009)
		
- ladda upp din bild... klart! De senaste 20 uppladdade bilderna syns i rutorna på knäppishemsidan
		
- ladda inte upp många bilder åt gången, utan en bild nu som då, så att alla har möjlighet att bidra
		
1.2. Aktuellt och på gång
		
- här uppdateras löpande det senaste som händer, nyaste “nyheten” först
		
- uppdaterade tider och platser för evenemang
		
- gästbesök
		
- föreläsningar
		
- Knäppisar som utmärkt sig på nåt sätt
		
- vinnare i månadstävlingar
		
- etc etc
		
1.3. Kommande händelser (högerspalten)
		
- tider och platser för kommande möten/resor/tävlingar/etc. i tidsordning
		
- nästa evenmang på kommande först/överst
		
- den här listan återkommer på en del andra sidor på hemsidan också

2. OM KNÄPPISARNA fotoklubbenknappisarna.com/om-knappisarna
2.1. Historia
		
- Här finns Frejs text från gamla hemsidan

3. KNÄPPISAR fotoklubbenknappisarna.com/knappisar
3.1. Alla Knäppisar listade i alfabetisk ordning, enligt efternamn
fotoklubbenknappisarna.com/knappis/fornamnefternamn
		
		
		
		
		
		
		
		

- varje Knäppis har en egen sida för att presentera sig själv
- OBS! Alla måste ha minst en bild på sig själv och en kort presentation i textform på sin sida!!
- länk till egen hemsida, t.ex. flickr, picasa, blogg, etc. (om man har en sån)
- här finns också möjlighet att visa favoritbilder som på gamla sidan om man vill
- helst ser jag att vi ordnar så att bilderna ligger på knäppisens egna flickr-, picasa-, bloggkonto eller
liknande beroende på vilken typs hemsida för bilder just du har, så att du själv kan påverka vilka bilder
som finns
- eller har du någon helt annan idé på vad du vill ha på din sida på fotoklubbenknappisarna.com?

4. GALLERI fotoklubbenknappisarna.com/galleri
4.1. De gemensamma bildgallerierna från utflykter och resor
		
- På Frejs uttryckliga önskemål så visas alla bilder som bildspel
		
- Om någon vill sätta ihop en kort text om varje galleri så är det fritt fram, och skulle vara roligt att ha
		
som komplement till bilderna

5. ARTIKLAR & LÄNKAR fotoklubbenknappisarna.com/artiklar
5.1. Länkar
		
- här kan vi lägga in allt möjligt, eventuellt dela upp i kategorier efter behov
		
5.2. Artiklar
		
- vill du bidra med en artikel om fotografering?
		
- om Frej ger sitt tillstånd lägger vi upp de artiklar han satt ihop tidigare (Frej, maila gärna alla PDF/
		
word dokument du har som du vill dela med dig!)

6. MÅNADSTÄVLINGAR fotoklubbenknappisarna.com/manadstavlingar
6.1. Teman för årets månadstävlingar
		
- även vinnarbilderna från tävlingarna visas här (jag jobbar på det...)
		
- ska också andra och tredje platsen i varje tävling synas?
		
6.2. Instruktioner
		
- “reglerna” för månadstävlingarna
		
7. DISKUSSIONSFORUM fotoklubbenknappisarna.com/forum.php <-- OBS! .php ändelsen
7.1. Kräver registrering på forumsidan (“Register” uppe till höger)
		
- jag föreslår att man väljer sina riktiga namn i nån form som användarnamn så vi känner igen
		
varandra utan problem, typ linuslindholm, MicceR, Geisor... beroende på vad man heter då förstås.
		
- tyvärr är det mest engelska på länkar och sånt i forumet, men jag jobbar på att få allt på svenska.
		
- OBS! p.g.a. tekniska orsaker i bakgrunden så fungerar inte bakåt knappen i browsern i forumdelen,
		
utan använd textlänkarna inne i forumet (uppe till vänster finns t.ex. textlänk till framsidan av
		
forumet).
7.2. Olika underforum för olika typer diskussioner
		
- se till att diskutera i “rätt” underforum.
7.3. Att visa upp bilder. VIKTIGT!
		
- alla bilder som du vill visa upp måste finnas på nätet någonstans (inte på knäppishemsidan!), t.ex.
		
flickr, picasa, egen server, etc. Orsaken är att serverutrymmet och internettrafiken för nya sidan kostar
		
lite pengar
		
- du måste ha exakta adressen till bilden (slutar alltid på .jpg)
		
- i rutan där du skriver ditt inlägg i forumet klistrar du in adressen till bilden mellan taggarna
		
[img][/img]: ex: [img]http://farm3.static.flickr.com/2487/3955144017_261dab68d3_o.jpg[/img]
		
- på flickr.com: klicka på bilden, klicka på “All sizes” ovanför bilden, klicka på den strolek du vill visa
		
bilden i (max 700px på längsta sidan!), under bilden har du nu adressen till bilden under
		
“Grab the photo’s URL”
		
- i picasa: klicka på bilden för att visa den stort, högerklicka på bilden och välj “Kopiera bildadress”.
		
Klistra in adressen mellan taggarna [img][/img] i forumet
		
- största tillåtna bildstorlek är 700px på längsta sidan
		
7.4. Köp & Sälj (endast kamerarelaterade produkter, mellan Knäppisar)
		
- köp och sälj sker på egen risk/ansvar
		
- ange i rubriken då du skapar ny tråd med [SÄLJES] eller [KÖPES] så vi vet vad som gäller
		
- t.ex. [SÄLJES] Canon EF 70-200 f4 L USM i rubrikraden
		
- skriv infon, säljtexten, pris, visa bilder (se punkt 7.3) i meddelandet

Det finns alla möjligheter att lägga till funktioner eller sidor på hemsidan. Kom gärna med idéer, förslag och synpunkter
på vad mera vi kan hitta på med hemsidan. Jag hoppas den nya sidan ska vara mer levande och informationen om vad
som händer ska vara tydligare och mer lättillgänglig. Speciellt diskussionsforumet ger möjlighet för alla att delta i hemsidan; från djupa filosofiska diskussioner om foto som konst och mental överlevnad till “titta vad jag fotade för 5 minuter
sen!”.
Rapportera till mig om nåt ser konstigt ut eller inte fungerar som det ska. Jag kommer att fortsätta fila på detaljerna på
hemsidan vartefter jag orkar/har tid.
Fråga om nåt är oklart! Kom med önskemål och synpunkter! Kolla runt lite och klicka på länkarna och testa dig fram.
Ladda upp en bild till framsidans rutor. Visa dagens bilder du tagit i forumet och kommentera andras bilder!
Hoppas ni tycker den nya hemsidan ser bra ut och fungerar som ni vill att den ska.
//Linus		
		
		

