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Alternativ 1 Sökning av fil i en filmapp = traditionellt söksätt

Genom att klicka på årsmappen ser du vilka filer
som sparats i den. Klicka på den fil du sökt och
öppna den.

All data som sparats i den här mappen är synlig
för alla medlemmar i det aktuella distriktets alla 
brödrakretsar.

I den här mappen sparar Gideon-kontoret filer
avsedda för alla medlemmar. Filen kan sedan 
sökas i den årsmapp där man tror att den kan
finnas.
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Alternativ 2A
Sökning av fil (ärende) med nyckelord

Om man vid sparande av filen har valt flera
nyckelord (= temaområden), lönar det sig att
först klicka på det nyckelord, dit den sannolikt
hör. Därefter kan man begränsa sökningen med
fler nyckelord. 



Tips om sökord
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Sökord använda för beskrivning av innehållet
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Distriktens och allas gemensamma
”mappar”
Distriktsdag Startdag

Distriktsteam Strategi

Kollekt, offer Regionmöte

Konferens Hjärtinsamling

Blankett Statistik

Mediakort Ansvarsbärardagar

PPT Video

Bibelinsamling (land) Referensnummer

Rapport En Vision

Regler Zoom

Skype

Brödrakretsens
”mappar"
Utdelning

Julfest

Bibelmissionsfest

Församlingsbesök

Budget

Temadag

Verksamhetsplan

Verksamhetsberättelse

Årsmöte

Styrelsens ”mappar”
Föredragningslista

Styrelse

Medlemsutskott

Protokoll

Systerstyrelse

Ekonomiutskott

Arbetsutskott
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Alternativ 2B
Noggrannare sökning med sökord

Gör en ”grov” sökning med ett eller flera
nyckelord (1) och precisera sedan 
sökningen med sökord (2). Dia 3 visar
exempel på hurudana sökord som
använts.

Det finns alltså flera sätt att söka. Testa
vad som känns bäst för dig och använd
det.  Filerna är sparade per verksamhetsår, 
men sökningen riktar sig till alla mappar. 

1

2

Du kan göra en sökning enbart med hjälp
av ett eller flera sökord. Därför är det bra
att under sparandet använda sökord.



Exempel (2A och 2B sökning)
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Filen har sparats under namnet
2403 styrelse protokoll 2021 09  - med sökordet bibelmissionsfest

Fråga: Hur hittar jag protokollet från det brödrakretsens styrelsemöte, där ordnande av en 

bibelmissionsfest behandlades? 

Då du klickar på detta nyckelord kommer
alla brödrakretsens styrelseprotokoll fram
(för användare på styrelsenivå även
styrelsens mötesprotokoll). 
Då du vill ha fram bara de protokoll, där
bibelmissionsfesten behandlades, ska du 
begränsa sökningen med sökordet
bibelmissionsfest.



Exempel(2A och 2B sökning)

Intran käyttöohjeet

Filen har sparats under namnet
sisarhallitus pöytäkirja 2021 12  - sökord aluepäivät

Fråga: Hur hittar jag det protokoll från systerstyrelsens möte, där representanterna till

distriktsdagen utsågs?

Då du klickar på det här nyckelordet, 
kommer alla de mötesdokument fram som
du har rätt att se.  

Då du klickar på det här nyckelordet, 
begränsar du sökningen till att röra endast
systrarnas mötesdokument. Till slut kan du 
precisera sökningen med sökordet
”aluepäivät”. Då blir kvar endast de 
dokument där distriktsdagar har
behandlats.


