Guide til det nye medlemsnetværk
Oprettelse
 Gå til https://www.medlemradikale.dk/createuser/ og tast koden “TænkMed” for at komme ind til
loginskærmen.
 Vælg den brugergruppe (Storkreds) og afdeling (Kommuneforening) du hører til.
 Ved ”Område” skal du som minimum sætte flueben i ”Jeg er medlem af Radikale Venstre”.
 Du skal ligeledes sætte flueben i ”Jeg er medlem eller suppleant til hovedbestyrelsen”, såfremt du er
det.
 Derudover kan du sætte flueben ud for hvert dialogforum og Internationalt Udvalg. Du skal KUN sætte
flueben ud for et dialogforum eller Internationalt Udvalg, hvis du ønsker at være aktiv i dette. Du kan
altid følge med og blande dig i debatten i det enkelte dialogforum/Internationalt Udvalg (uanset om du
har sat flueben i at være aktiv eller ej). Når du er kommet ind på medlemsnetværket finder du
dialogforaene under "Netværk" i menulinjen i toppen.
 Under ”Netværk” er der desuden oprettet et forum til ”Generel Debat”. Her kan du oprette generelle
indlæg til politisk debat, som ikke lige passer til et specifikt dialogforum. Alle på medlemsnetværket har
adgang til ”Generel Debat”.
 OBS: Når du opretter dig på medlemsnetværket, vil du blive bedt om at indtaste dit medlemsnummer
under ”Medarbejdernummer”. Det finder du ved logge ind på mit.radikale.dk og aflæse parentesen
efter dit navn i topmenuen til højre:

Ny på systemet
 Udfyld hurtigst muligt din brugerprofil med billede og profiltekst. Du kan redigere din profil gennem
den øverste menubjælke (i højre hjørne), klik på dit navn.
 Det er vigtigt at påpege, at du selv vælger, hvad du vil kalde dig på medlemsnetværket. På den måde
sikrer vi, at du kan optræde anonymt, hvis du ønsker det. Sekretariatet har hånd i hanke med, at det
kun er medlemmer, der kan optræde på netværket.
 Udforsk medlemradikale.dk, og meld gerne retur med eventuelle fejl eller forslag. Send en besked på
medlemsnetværket til en fra Sekretariatet (find dem under menupunktet ”Medlemmer”).
 Du må også meget gerne bruge feedback på systemet (find den øverst i venstre side):

Hold dig løbende orienteret
 For at modtage notifikationer om nye indlæg/kommentarer i et netværk, så klik abonnér ud for den
enkelte kategori, for eksempel:



For at modtage notifikationer når andre kommenterer på et specifikt indlæg, så klik på ”slider ikonet”:



Du kan selv vælge, i hvilke tilfælde du vil modtage emails og øvrig kommunikation fra
medlemsnetværket. Under ”Rediger profil” kan du indstille hvilke typer for kommunikation du ønsker
fra systemet:

