
Sparande av filer

1Intran käyttöohjeet

1. Välj i din maskin den fil som ska sparas
2. Välj vilken mapp du vill spara i (för användare på brödrakretsnivå föreslås egen krets)

3. Välj årsmapp (pågående säsong föreslås)

4. Välj 1-3 nyckelord (= temaområde)
5. Namnge filen (se bilder 3 -5, anvisningar och exempel på namngivning av filer)
6. Sätt till en kort beskrivning av filen (= ord som beskriver innehållet. Ju bättre du 

beskriver, dess bättre hittar du. Se tips i dia 2)

7. Spara
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Sökord för filer
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Tips för beskrivning av innehållet

Intran käyttöohjeet

Brödrakretsens
”mappar"
Utdelning

Julfest

Bibelmissionsfest

Församlingsbesök

Budget

Temadag

Verksamhetsplan

Verksamhetsberättelse

Årsmöte

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

Styrelsens ”mappar”
Föredragningslista

Styrelse

Medlemsutskott

Protokoll

Systerstyrelse

Ekonomiutskott

Arbetsutskott



Benämning av fil
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-42 000-1,6%

2403 styrelse agenda 2021 08
2403 månadsmöte protokoll 2021 09

Intran käyttöohjeet

Brödrakretsens nummer
Vid sökning syns i rutan endast de filer som finns i 
bk 2403:s mapp och t.ex. distriktsledaren ser genast, 
vilken brödrakrets det handlar om.

Mötets namn

Dokumentets namn

År och månad

• Särskriv orden
• Rekommendation: använd bara små

bokstäver



Exempel

Intran käyttöohjeet

Fråga: Hur sparar jag bk:s (2403) styrelses protokoll, där det behandlades skolutdelningar, beslöts om

månadsmötesplatser och ansvarspersoner för församlingsbesök? => framskrid i nummerordning

Benämning/sparande av fil
2403 styrelse protokoll 2021 08

skolutdelningar, månadsmötesplatser, församlingsbesök
(frivillig tilläggsinformation)
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Användare på brödrakrets-
nivå behöver inte separat
välja fält 2 eller fält 3, om
han vill spara i årsmappen
för innevarande säsong.



Exempel: distriktsnivå

5Intran käyttöohjeet

Sparande av fil
A24 distriktsteam protokoll 2021 09

distriktsdagar, bibelmissionsfester
(frivillig tilläggsinformation)

Fråga: Hur sparar jag distriktsteamets protokoll, där distriktsdagar och bibelmissionsfester behandlades

(vilket också hänför sig till medlemsvärvning och medelanskaffning)?

1

2

3

4

5

6

7


