Kära frände – medlem
i Dicksonska släktföreningen
Vid vårt senaste årsmöte (3 sep 2011 i Göteborg) beslutade vi att släktföreningen ska vara
med i Facebook, och vi antog en strategi för detta. Som några av er redan sett har vår
släktförening nu en egen grupp på Facebook, och ni är varmt välkomna att vara med!
Syftet med gruppen är att öka möjligheten för släktens medlemmar att kommunicera med
varandra, publicera nyheter, annonsera om kommande aktiviteter och händelser. Allt som
kan tänkas stärka släktbanden och öka intresset för släkten och släktföreningen.

Rätt till medlemskap i gruppen har person som:
• härstammar från de från Skottlandinflyttade bröderna Robert och James Dickson eller
• är gift med, eller är änka/änkling efter sådan person ovan, eller
• av annan anledning hyser intresse för och känner samhörighet med släkten Dickson och
som efter ansökan antagits av styrelsen.

Stängd grupp
Vi beslöt att skapa vi en stängd grupp, dvs en grupp alla kan se, men där bara medlemmar kan skapa
inlägg och tillföra information.

Administration och underhåll
Vi har utsett fyra personer till gruppens administratörer. Det är Fredrik Hallencreutz, Christina
Dickson, Michael Danielsson och Birgitta Dickson. Dessa delar på ansvaret att underhålla och utveckla
gruppen samt att godkänna nya medlemmar.

Bilder – att tänka på!
All information som läggs upp på Facebook tillfaller Facebook. Detta är viktigt att tänka på när det
gäller bilder och dess upphovsrätt. En strategi som var och en kan tillämpa är att vara återhållsam
med att lägga upp (vissa typer av) bilder på Facebook och istället fundera på om en bild blir bättre av
att ligga på hemsidan. Då kan man istället länka till bilder på hemsidan.

Hur använder vi Facebook-gruppen kontra hemsidan?
Hemsidan och Facebook bör kunna komplettera varandra på ett bra sätt. Tanken med
Facebook är att vi använder den till dynamisk informationsspridning. Det kan bland annat
vara:


medlemmars logginlägg



kalender/planerade händelser



möteskallelser



chatt



locka till sig nya medlemmar

Och hemsidan (www.swedickson.nu) fortsätter vi använda på samma sätt som idag, till
informationsspridning av mer statisk karaktär, t ex:


släkthistorisk dokumentation



reportage från släktmöten, resor, platser



medlemsregister



mötesanteckningar

Kom med du också!
Allra först måste du ha ett eget Facobook-konto. Gå in på www.facebook.com och registrera
dig. Det kostar ingenting. När du är inne på Facebook söker du efter Dicksonska
släktföreningen, eller använder nedanstående länkar.
Använd denna länk för att komma till Dicksonska släktföreningens Facebooksida med din
dator:


http://www.facebook.com/groups/177501348972314/

Vill du gå in via mobilen så använder du:


http://m.facebook.com/home.php?sk=group_177501348972314&refid=27

Vänliga hälsningar från Birgitta Dickson. Fredrik Hallencreutz stod för fakta.
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