Hur du når Odd Fellow Orden på Intranätet.
(Instr.U. gm ExK Lennart Exius vid logemöte 2017-03-09.)

x – gå in på ”oddfellow.se”
x – klicka på ”logga in” som står i övre högra hörnet

x – nu ser du bilden ”Odd Fellow Ordens webbtjänster” (bilden nedan)
x – fyll i användarenamnet (B117) och det lösenord du fått tidigare, tryck på ”logga in”.
Om du av någon händelse inte minns lösenordet vänder du dig till br PS.)

x – nu kommer du till ”Välkommen till Ordens intranät”

Nu beror det på vad du söker. Se på raden ”start-medlemsinfo-dokument-forum.”
A. Under - Medlemsinfo ser du en ny rubrikrad med bl a ”inspiration”, ”kunskap”,
”verktyg”

A- 1. - Inspiration
Lyssna särskilt till de fyra halvtimmeslånga samtalen under rubriken ”Samtal i en
Ordenssal”. Det första, ”Den gyllene regeln” ska vi samtala om i samband med ett
kommande logemöte
A-2. - Kunskap
Läs ”Odd Fellow Ordens etik”
A-3. - Verktyg
Klicka på ”verktyg” längst till höger på rubrikraden, och därefter på ”administrativa
hjälpen”. Här kan du välja – ”cirkulär” eller ”information” = handlingar från Storlogen
”handböcker”. Läs t ex:
- ”Lagar” – där ”allmän lag och arbetsordning för loger” innehåller det grundläggande
regelverket
- ”Handbok för ämbetsmän i loge” som är anvisningar och informationer om hur
logerna ska arbeta. Där finns mycket av intresse för alla bröder.
- ”STÄM-protokoll där du kan ta del av vad ordens regering (storämbetsmännen,
STÄM) har för sig.
B.

Under - Dokument
– klicka på ”dokument” och läs logens protokoll. Det senaste protokollet står överst.
Om du vill läsa äldre protokoll- klicka på ”senaste tillagda” och därefter på ”protokoll.”
Här kan du läsa alla protokoll från logens födelse år 1948 fram till våra dagar ! Det
allra äldsta är från sammanträde i ”Odd Fellowföreningen Kolmården 11 maj 1948.”
Helt fantastisk historisk dokumentation!

Det finns mycket mer att läsa om vår Orden, men nu hittar du säkert själv.
Instruktionsutskottet (InstrU), hoppas med dessa anvisningar ha väckt ditt fortsatta
intresse och att du därmed genom att botanisera på vår hemsida kommer att fördjupa dina
kunskaper om Odd Fellow Orden.

