
Här är lite instruktioner hur man gör för att för registrera sig på forumet. Observera att endast 

medlemmar i Tollarps Mc-klubb med den e-postadress som man fått av klubben kan registrera sig 

här.                         

När man klickat sig fram till forumet från vår hemsida så möts man av den här bilden, här kan man 

titta på vad som har skrivits i inläggen utan att vara medlem. Men vill man svara på ett inlägg eller 

skriva ett själv så måste man registrera sig och det gör man så här.                                                     

Klicka på ”Bli medlem” (fortsätt till nästa sida/bild).   

 

 

 

 

 

 

 



Här läser man igenom avtalet och godkänner det (fortsätt till nästa sida/bild).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Här skriver du in ett valfritt användarnamn (den används sen vid inloggning). Sen fyller du i din e-

postadress, den måste vara den som ni fått från klubben ”förnamn.efternamn@tollarps-mc.org”. 

efter att ni fyllt i e-postadressen och bekräftat den så väljer ni ett lösenord och bekräftar det.  Sedan 

är det bara att fylla i språk och tidzon. Verifiera sen det hela med fylla i verifieringskoden och tryck på 

skicka.                         

Om allt fungerar som det ska så kommer det skickas en bekräftelse till er e-postadress som ni angav 

vid registreringen där godkänner ni den genom att klicka på länken och sedan är bara att logga in sig 

på forumet och börja skriva(en del av medlemmar har fått sin e-postadress eftersänd till en annan 

adress på egen begäran dom kan givetvis kan godkänna registreringen via den adressen).                    

Om ni inte har fått någon bekräftelse till er e-postadress kan det bero på att ni har stavat för eller 

efternamn fel, kontakta då oss på info@tollarps-mc.org så hjälper vi er att få rätsida på det (fortsätt 

till nästa sida/bild).    

 

 

 

 

mailto:info@tollarps-mc.org


Nu när ni har loggat in er så finns det del saker man kan göra. Gå till kontrollpanelen (fortsätt till 

nästa sida/bild).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I kontrollpanelen på fliken översikt ser på första sidan hur aktiv man har varit i forumet. Nästa 

hantera bevakningar ser man vilka kategorier/trådar som man bevakar(det kommer ett e-

postmeddelande om någon har skrivit något nytt i den kategorin/tråden ni bevakar sedan ni var 

inloggad sist). Mer om bevakning kommer längre ner. I hantera bokmärken kan du se och ta bort 

vilka bokmärken du har. Under hantera utkast ser man vilka utkast som man inte har publicerat än. 

Sista fliken hantera bilagor ser man vilka bilagor som man har laddat upp. 

Under fliken profiler ändra profil kan fylla i lite uppgifter om sig själv om man vill. I ändra signatur kan 

skriva in något man vill att det skall läggas in som textrad längst ner på varje inlägg man gör. Sista 

fliken ändra kontoinställningar ändrar man sitt lösenord e-postadressen går troligvis inte att ändra på 

eftersom adresser som inte tillhör klubben är spärrade. 

I fliken inställningar finns del inställningar man kan göra om man vill annars fungerar det bra som det 

är, enda man behöver kolla in är språk, tidzon och om sommartid är aktiverat. 

Under personliga meddelande kan skicka ett personligt meddelande till någon medlem i forumet. 

I användargrupper står det vilken grupp du tillhör. 

Sist och inte minst så har vi fliken vänner & ovänner där kan man hantera vem man vill vara vän eller 

ovän med. Ett varningens ord till killarna det är ytterst olämpligt att sätta fru, sambo eller flickvän 

som ovän det kan resultera i personliga skador, om det ändå är tvunget att göra det så se till att 

avståndet är tillräckligt stort till föremålet i fråga. Givetvis kan fru, sambo eller flickvän sätta er som 

ovän(det är nog en laglig rättighet).  (fortsätt till nästa sida/bild). 

 

 

 

 



Hur man bevakar en kategori eller tråd. Klicka på t.ex. körningar. 

Här kan du bevaka kategorin genom att klicka på ”Bevaka denna kategori” för att bevaka 

trådar/inlägg så klickar man bara fram sig till inlägg som vill bevaka och klickar ”Bevaka denna tråd”

 

Om ni har några frågor eller kritik så hör gärna av er. (Ps. vid negativ kritik så höjer jag 

medlemsavgiften nästa år ) 

Med Vänliga Hälsningar 

Bengt Eriksson ”kassören”                      

Länk tillbaks till forumet http://tollarps-mc.org/phpbb3 

http://tollarps-mc.org/phpbb3

