Bli aktivist i Zetkin
Zetkin og Zetkin Foundation
Zetkin utvikles av Zetkin Foundation, som er en del av Vänsterpartiet Malmö. SV har en avtale
med Zetkin Foundation om bruk av systemet for å organisere aktivistene våre på best mulig
måte. I Zetkin kan du som aktivist se hva som skjer nær deg, melde deg på ulike arrangementer
og få tildelt ringeoppdrag.
Du kan lese mer om Zetkin og Zetkin Foundation på www.zetkin.org.

Kom i gang med Zetkin
Under følger en manual for hvordan du kommer i gang med Zetkin, steg for steg. Alle
eksemplene under er gjort på en datamaskin, men det fungerer likedan på mobil og nettbrett.

Registrere en bruker
For å ringe med Zetkin trenger du en bruker. Det er enkelt å registrere seg.
Først går du inn på lenken som samsvarer med ditt fylke i listen under.
Vestland / Bergen SV

https://www.zetk.in/o/vestland-sv

Vestfold og Telemark SV

https://www.zetk.in/o/vestfold-og-telemark-sv

Agder SV

https://www.zetk.in/o/agder-sv

Møre og Romsdal SV

https://www.zetk.in/o/more-og-romsdal-sv

Rogaland / Stavanger SV

https://www.zetk.in/o/rogaland-sv

Troms og Finnmark / Tromsø SV

https://www.zetk.in/o/troms-og-finnmark-sv

Nordland SV

https://www.zetk.in/o/nordland-sv

Trøndelag / Trondheim SV

https://www.zetk.in/o/trondelag-sv

Innlandet SV

https://www.zetk.in/o/innlandet-sv

Viken SV

https://www.zetk.in/o/viken-sv

Oslo SV

https://www.zetk.in/o/oslo-sv

post@sv.no | sv.no

Når du kommer inn på
nettsiden, trykk «Sign up and
connect». Fyll inn epostadresse, telefonnummer
(husk +47 forannummeret ditt)
og navn. Lag et passord på minst
seks tegn, og kryss av på at du
godkjenner at opplysningene
lagres i Zetkins database. Trykk
så på «Connect to
organization».

Bekreft e-postadressen din
Neste steg er å bekrefte at e-postadressen du la inn faktisk er din. Innen noen minutter får du en
e-post med en knapp du må trykke på, for å bekrefte e-postadressen din.
Dersom du ikke får e-posten, husk å sjekke spamfilteret eller søppelkassen. Dersom du fortsatt
ikke får e-post innen ti minutter, send en e-post til info@zetkin.org med informasjon om hvilken
e-postadresse du benyttet for å registrere deg.
Du er nå registrert som aktivist i SVs aktivistportal!

post@sv.no | sv.no

