Hvordan opprette en lokallagside på Facebook
Veiledning

Gjør ditt lokallag synlig på Facebook
- Det er gratis og enkelt!

1. Sørg for at du har en personlig profil på Facebook. Det må du ha for å
opprette en side (men ikke for å gå inn på andres sider).
2. Logg deg inn på din personlige Facebookprofil.
3. Opprett side. Gå til denne adressen: http://www.facebook.com/pages/
create.php eller velg “opprett side” som vist på bildet til høyre.

3. Opprett side.

4. Her velger du kategori for siden. Velg ”Bedrift, organsisasjon eller
institusjon.” Se bilde til til høyre.
5. Velg underkategorien ”Frivillig organisasjon”. (PS: Du kan forandre
sidekategori etter at du har opprettet siden, dersom du skulle komme til å
trykke feil).
6. Skriv inn navnet på ditt lokallag: LHL Verdal, LHL Ålesund osv.

5. Velg riktig kategori.

7. Kryss av for “Jeg godtar Vilkår for Facebook-sider”.
8. Trykk på ”Kom i gang” og følg beskrivelsen:
1) Om: Legg inn grunnleggende informasjon om lokallaget.
2) Profilbildet: Velg “last opp fra datamaskinen”. Her laster du
opp LHL-logoen (minimum 180x180px.). Dersom du ikke har fått
denne tilsendt ennå, kontakt LHLs kommunikasjonsavdeling.
3) Legg til i favoritter: Dette gir enklere tilgang til siden fra din
facebookprofil.
4) Nå ut til flere personer: Velg “hopp over”. Dere kan annonsere
for siden ved en senere anledning om det skulle være behov.

8. Gå igjennom valgene, husk logo i riktig stør-

9. Last opp forsidebilde. Dette bør være minimum 851x315px stort.
Gjerne større, du kan tilpasse visningen etter at det er lastet opp. Se bildet
til høyre.

Her finner du mer info om profil- og hovedbilde på facebook:
https://www.facebook.com/help/492441920771107/

10. Last opp forsidebilde
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Administrasjon og publisering
- Noen tips

Gjør deg kjent med Administrasjonspanelet. Dette er det bare du er som administrator for siden som ser.
Vær klar over at det koster penger å promotere siden gjennom å annonsere på facebook. Ikke gjør dette
dersom du er usikker på hvordan det fungerer, eller ikke har satt opp ett budsjett. I første omgang bør du
informere medlemmer, familie og bekjente om at laget har en egen Facebookside og be folk om å trykke
”Liker”! Det er helt gratis! Skriv gjerne om siden i lokallagets blad, info-brosjyre eller liknende, og fortell om
siden på lagets møter, arrangementer og aktiviteter.
Når siden er ny, får den en automatisk nettadresse (kalles en URL). Adressen ser du i feltet helt øverst på siden.
Om du skulle ønske et eget, enklere navn (URL-adresse) på facebooksiden kan du lage det her: www.facebook.
com/username. (NB! Tenk nøye gjennom Facebook-adressen, den kan ikke endres senere).
Dette er oppskriften på hvordan du oppretter en helt enkelt facebookside. Trolig vil det dekke behovet for
lokallaget ditt. Ønsker dere å bruke penger på mer grafikk eller andre elementer som vil gjøre siden mer ”proff ”,
finnes det mange firmaer som tilbyr slike tjenester.
Nå kan både du og andre bruke Facebooksiden til å skrive om hva som skjer i laget. Legg ut bilder, legg ved
linker til LHLs kampanjer, inviter til arrangementer og så videre. Sørg for at det legges ut nye ting
(”statusoppdateringer”) stadig vekk – da blir det interessant for andre å skrive kommentarer og følge laget.
Eksempel på Facebookside fra lokallag i LHL:

Lyst til å vite mer? Les “Komme i gang – sjekkliste” her: https://www.facebook.com/help/194555227342272
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