
senITel Forum 

Det nya forum som vi nu ska vänja oss vid heter senITel Forum och nyttjar en 

forumtjänst som heter phpBB. Det ger möjligheter till omröstningar och kan även 

användas för våra årsmöten. 

1. Registrera dig i senITel Forum 

Eftersom vårt gamla forum kraschat och inte kan nyttjas blir vi till att börja med 

tvungna att på nytt registrera oss som medlemmar i vårt nya Forum. 

När du klickar på länken till Forum kommer du till först denna sida: 

 

Du kommer nu till en sida 

med villkor som du måste 

acceptera för att komma 

vidare (de är varken 

konstiga eller omfattan-

de). När du gjort det 

kommer du till den här 

sidan: 

Det går att ha mellanrum 

i såväl användarnamn 

som i lösenord om man 

så vill. Och å, ä och ö 

kan användas. Om du vill 

kan du alltså använda 

samma id och lösen som 

i vårt gamla forum. 

 

Klicka här för att bli medlem 

Fyll i önskat 

användarnamn, helst ditt 

för och efternamn så att 

alla förstår vem du är. 

Fyll i din epostadress och 

ange det lösenord du 

önskar (6-40 valfria 

tecken) 

Klicka sedan på Skicka 

 

http://senitel.org/phpbb3/


 

Du kommer nu åter till sidan på första bilden ovan där du kan fylla i det 

användarnamn och det lösenord du bestämt och klicka på Logga in. 

  

Innan du kan delta i Forum måste dock ditt medlemskap aktiveras av 

forumadministratören (= webmaster), detta för att hindra att obehöriga kan komma in 

på vårt Forum. Normalt sett kan du räkna med att bli ansluten senast dagen efter din 

anmälan. 

 

2. Se diskussioner och göra inlägg 

 

När du loggar in kommer du till en lista med Forums olika avdelningar/kategorier. 

Vilka de blir på sikt får vi se, men Medlemschat och Årsmöte är väl två gina rubriker. 

Tills vidare har vi också en avdelning Test där alla som vill kan träna och skriva saker 

som inte behöver ha något substantiellt innehåll.  

 

Så här såg sidan ut i oktober 2013: 

 
 

Den kategori som senast fått något inlägg hamnar överst. Under listan kan du se hur många 

som är On-line (och vilka som är det) och du kan klicka dig till en lista över alla registrerade 

deltagare/användare av vårt Forum (som förhoppningsvis snabbt ökar till över 100, dvs till 

alla medlemmar). 

 

För att komma vidare klickar du på den kategori du vill läsa o/e skriva inlägg i. Du kan 

enkelt komma tillbaks till listan genom att klicka på länk till Forumindex som finns på 

alla sidor du kommer till. 



 

 

På bilden nedan har kategorin Test öppnats. Den innehöll vid tillfället dels en övre 

lista med ämnen av typ Anslag eller Globalt meddelande (dessa är som regel 

tillfälliga). Den listan torde dock oftast inte förekomma. Därunder finns listan över alla 

pågående ämnen/trådar/diskussioner i den aktuella kategorin (Test).  

 

 
 

Precis under listan finns möjlighet att ställa in vad man vill se och vilken ordning man vill ha 

det i (fallande tidsordning = färskast överst). Och ovanför listan finns en liten sökmotor om 

man vill leta efter vissa ord i inläggen på avdelningen.  

 

För att komma 

vidare klickar du 

på det ämne som 

du vill läsa eller 

göra inlägg i. 

Eller så klickar 

du på knappen 

NY TRÅD om du 

vill starta ett nytt 

ämne. Här har 

ämnet Heureka 

valts. För tillfället 

fanns endast ett 

inlägg och ett 

svar/kommentar 

 

 

För att skriva ett svar eller en kommentar klickar du på knappen BESVARA överst 

under rubriken Heureka (den finns också nedtill)  



 

Alternativt kan du klicka på knappen VISA SNABBSVAR precis under inläggen. Besvara-

knappen ger dig möjlighet att formatera ditt svar, medan snabbsvar-knappen ger en ruta för 

enkelt svar i oformaterad text (som dock kan formateras om man så skulle önska). 

 

3. Inställningar 

 

När du är inloggad 

kan du hitta länk till 

Kontrollpanelen där 

du kan göra en rad 

inställningar för ditt 

konto, t ex lägga till 

en bild som ska vi-

sas vid alla dina 

inlägg eller en signa-

turtext som ska 

läggas till automa-

tiskt i alla dina inlägg 

och mycket annat. 

 

 

4. Omröstningar 

Vårt forum låter oss enkelt genom-

föra röstningar i olika ämnen/trådar 

vid våra årsmöten (och andra till-

fällen också kanske). Inställningarna 

är f n gjorda så att endast 

webmaster kan starta omröstnings-

ämnen. Alla registrerade medlem-

mar kan sedan enkelt avge sin röst i 

ämnet.  

På bilden här ställs en fråga med tre 

svarsalternativ så snart man gått in 

på det aktuella ämnet. 

Du röstar genom att klicka i rätt ring 

och sedan på Rösta. Vill man först 

se omröstningsläget kan man klicka 

på visa Visa resultat. 

 

Du kan besvara/kommentera här 

också, men vid årsmötesomröstning, är 

ju debatten avslutad. 

Du kan bara rösta en gång i varje fråga och det måste ske innan omröstningstiden 

går ut (tiden anges ovanför röstningsalternativen). När du har röstat och återvänder 

till ämnet kan du se aktuellt omröstningsresultat som horisontella staplar. På bilden 

nedan har 3 röster avgetts i en fråga. 



 

 

5. Logga ut 

I alla lägen har du möjlighet att logga ut, bl a via den här länken. När du är inloggad 

står ditt användarnamn angivet inom parentes. 

 

Strax intill kan du klicka för att se medlemslistan eller för att komma till en avdelning 

med frågor och svar om forumsystemet (FAQ). 

 

Detta är ett försök till en enkel (?) anvisning om de vanligaste funktionerna i vårt nya 

Forum. Det finns mycket mer att utforska, men det kanske kan räcka så här tills 

vidare. Frågor och ändringsförslag får gärna skickas till pelle.carlson@home.se eller, 

kanske ännu bättre, tas upp i vårt forum (i avd Test eller Medlemschat). Ordet är fritt 

för alla (registrerade) medlemmar. 

Avdelningen Test är till för att alla ska kunna prova, inget krav på substantiellt 

innehåll i texterna alltså. Vill du nå ut med ett budskap är det Medlemschat som 

gäller.  

Avdelning Årsmöte används nu (2013) också för tester, men kommer att rensas vid 

årsskiftet, inför det riktiga årsmötet. I den avdelningen bör förstås bara riktiga 

årsmötesinlägg och omröstningar förekomma. 

Vid behov kan webmaster öppna fler avdelningar/kategorier (vi hade ju ett antal i vårt 

gamla forum, men de flesta av dem låg sedan länge i träda). 

 

mailto:pelle.carlson@home.se

