
Manual för Kalender 
 
Färgen på ”plopparna” har följande betydelse:  
• Röd = Egen aktivitet 
• Blå = Extern aktivitet (inhämtad från ex. annan förening eller förbund) 
• Gul = Föreningsaktivitet (ex. årsmöte som huvudkalendern tvingat ner i alla kalendrar) 
• Blå och Röd = är en extern aktivitet kompletterad med egen information 
 
 

Lägg till en aktivitet  
För att lägga in eller redigera en aktivitet i en kalender så krävs behörighetsnivå Redaktör. 
 

Logga in genom att klicka på hänglåset    och ange personligt  
Användarnamn och Lösenord.  
Välj Redigeraläge 

 
Välj kalender i menyträdet i den vänstra kolumnen genom att klicka på den aktuella 
kalendern. 
Ex. Under Förening – Bokningar klubbstuga Forsparken 
eller  
Ex. AÖOK kalender  
   
Håll muspekaren över den aktuella kalendern i menyträdet och högerklicka, välj 
Redigera. 
Nu öppnas kalendern i det stora fältet till höger på sidan.  
 
 
 

Skapa ny aktivitet 
För att skapa en ny aktivitet klickar du på knappen Skapa aktivitet och anger 
information om aktiviteten.  
Ex. 

 



 
 
Välj sedan Spara och och gå tillbaka till aktivitetslistan  

 
Alt. när man skapat en aktivitet och vill skapa en ny på en gång kan man klicka på fliken 
Spara och skapa ny. Ange sedan information för den nya aktiviteten 
När alla aktiviteter är inlagda Välj då Spara och och gå tillbaka till aktivitetslistan 

 
 

Följande bild visas: 

 
 
Avsluta med att klicka på Spara och publicera 
 
 

 
 

Ta bort/ändra en aktivitet 
För att ta bort eller ändra en aktivitet högerklickar du på den aktuella kalendern i 
menyträdet och väljer Redigera. 

Sedan klickar du på aktiviteten du vill ta bort/ändra i aktivitetslistan.  
För att ta bort aktviteten klickar du på knappen Ta bort högst upp på sidan.  
Vill du ändra något i aktiviteten gör du ändringarna och klickar på någon av Spara-
knapparna högst upp på sidan.  
 
Följande bild visas: 

 
 
Avsluta med att klicka på Spara och publicera 
 
 


