
Að setja inn verkefni í MyLion
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Forsíðan

Veljið New activity: 
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Select the type of activity 
and continue.

Hægt er að velja um: 

• Service Activity, 
Þjónustuverkefni

• Fundraiser, 
Fjáröflunarverkefni

• Meeting, fundir

Í þessari kynningu var valið
“Service Activity”. 
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Veljið í hvaða tilgangi
verkefnið er unnið.

Other ef það fellur ekki
inn lykilverkefnanna
fimm
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Veljið hverskonar verkefni.

Algengustu tegundir verkefna
koma hér fram, ef það á ekki við
þá veljið þið önnur eða “others”

Takið eftir því að víða má finna
skjöl sem aðstoða þig frekar við að
setja upp og skipuleggja verkefni.
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Um verkefnið

Setjið inn upplýsingarnar sem
eig a við um verkefnið
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Privacy Settings

Veljið, Who can see the activity? 

• Everyone, Allir

• Just your Club, Aðeins þinn klúbbur

• Only me, Aðeins ég

Aðeins ég – Þá er verkefnið vista sem
handrit þar til þú ert tilbúin að deila því
með öðrum. 

Veljið, Select Who can Join?

• Everyone, Allir

• Any Lion or Leo, Leo og Lions

• Invite only, Eingus eftir boði á viðburð
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Mynd fyrir verkefnið

Stöðluð mynd er birt fyrir
hverja tegund að verkefni. 
Hægt er að breyta þessu með
því að smella á "Edit Current 
Image" 

Þegar allar upplýsingar hafa
verið settar inn er smelt á
“continue”.
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Fólki boðið að taka þátt

Hægt er að bjóða klúbnum sínum
í heild, Leita að tilteknum félaga
hvort sem um er að ræða
Lionsfélaga eða einhvern utan
hreyfingar en er skráður á
MyLion.
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Hvernig er valið

Smellið á hringin fyrir framan
klúbbinn einstaklinginn til að
bjóða. Það er líka hægt að nota 
leitina fyrir einstaklinga
“indiviuals. 

Hægt er að afvelja með þvó að
smella á hringin fyrir framan
nafn í “invites” dálknum

Þegar allir hafa verið valdir er
smellt á “continue”.
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Yfirlitssíða

Hér eru upplýsingarnar sem þú
hefur sett inn sýndar og þú getur
farið yfir þær. 

Smelltu á “Go Back” hnappin til
að bakka ef það þarf að breyta
einhverju.

Þegar allt hefur verið yfirfarið er
smellt á “continue”.
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Staðfesting

Upp á skjáin koma skilaboð
um að verkefnið sé komið
inn. 

Þetta er lokaskrefið og boð
eru send út til þeirra sem var
boðið að taka þátt í
verkefninu inn í MyLion

Athugið: Þeir sem eru
óskráðir fá send boð um að
skrá sig á MyLion.



Takk fyrir


