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Detta dokument är en sammanställning över NOAKs inloggningsuppgifter och ägandeskap för 

webbhotellskonto, hemsida och mail, gällande från och med 2021-09-08. Se vidare 

innehållsförteckningen nedan. 

Bakgrund: I samband med att styrelsens sammansättning ändrades vid NOAKs årsmöte, 2021-09-02, 

separerades NOAK helt från Konstkluster. Detta dokument omfattar de delar som ingår i 

överflyttningen av webbhotellskontoinnehavandet från Birgitta Däröste över till NOAKs eget 

webbhotellskonto. 
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Göteborg 2021-09-22 
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Webbhotellskonto 
Överflyttning av NOAKs delar från Birgitta Däröstes webbhotellskonto över till ett eget för NOAK. 

Beställning av nytt webbhotellskonto för den ideella föreningen genomförd 2021-09-08. NOAKs 

webbhotellskonto finns nu hos EgenSajt, https://www.egensajt.se/ . 

Genomförd beställning: 

Föreningens namn: 'Norra skärgårdens allmänna konstförening' 

Organisationsnummer: 802494-9789 

E-postadress: webbansvarig@noak-ockero.se 

tfnNr (till NOAK ordförande/Iréne Johansson): 0733-565611 

Inloggning sker på: https://www.egensajt.se/clientarea/ 

Kundnummer: 11354 

Epostadress: webbansvarig@noak-ockero.se 

 

Inloggningsuppgifter 

E-postadress: webbansvarig@noak-ockero.se 
Lösenord: ********** 

 

Hemsida 

Domän 
Överflyttning av ägandeskapet för domänen ’noak-ockero.se’ från Birgitta Däröste över till NOAKs 

nyskapade egna webbhotellskonto. 

Ompekning har skett så att 'noak-ockero.se' respektive 'www.noak-ockero.se' framöver pekar på 

den nya wordpressinstallationen på NOAKs eget webbhotellskonto. Tidigare pekade ’noak-ockero’-

domänen på den hittills använda wordpressinstallationen för NOAK, som ligger under Konstkluster. 

Flytt av ägandeskapet och ompekning skedde 2021-09-08. 

 

WordPress 
En helt komplett kopiering har skett utav NOAKs ursprungliga hemsida, som tidigare legat hierarkiskt 

som en egen separat wordpressinstallation under Konstkluster på www.konstkluster.se . Efter 

separationen har information lagts in på båda sidorna om att denna flytt av hemvist för NOAKs 

hemsida har skett, samt korrigering av textmassor i berörda formulär på båda ställen. 

NOAKs hemsida är byggd på plattformen WordPress, underhållet av hemsidan sker via dess 

gränssnitt online. Inloggning sker via: https://www.noak-ockero.se/wp-admin/  

E-postadress för administration: webbansvarig@noak-ockero.se 

https://www.egensajt.se/
mailto:webbansvarig@noak-ockero.se
https://www.egensajt.se/clientarea/
mailto:webbansvarig@noak-ockero.se
mailto:webbansvarig@noak-ockero.se
http://www.konstkluster.se/
https://www.noak-ockero.se/wp-admin/
mailto:webbansvarig@noak-ockero.se
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Inför överlämnandet har jag lagt in 3 st användare, bilden nedan visar en förteckning över de 

användarnamn jag valt och deras respektive roller. Jag har gjort upplägget sådant att det är 

förarbetat för den som tar över webbansvarigrollen efter mig, att ta på sig användaridentiteten som 

jag benämnt NOAK_webbansvarig, då denna är baserad på den mailadress jag valt att registrera för 

wordpressinstallationens administration och detta är också den ende användare som jag gett 

administratörsrättigheter.  

En användare, som innehar en roll som administratör, har rättigheten att förändra rollen för andra 

användare. En administratör kan lägga till fler administratörer/redaktörer/författare/prenumeranter 

etc. 

 

Figur 1 
Användare o deras olika roller inlagda 2021-09-21. 

Inloggningsuppgifterna för wordpressinstallationen, enligt nedan, finns endast hos er. Det är väldigt 

viktigt att ni sparar inloggningsuppgifterna för er wordpressinstallation på ett säkert ställe. Om ni 

skulle råka förlägga dessa inloggningsuppgifter, så kan inte webbhotellet hjälpa er med att återfinna 

dem. 

 

Inloggningsuppgifter 

NOAK_webbansvarig 
Användarnamn: NOAK_webbansvarig 

Roll: administratör 

E-postadress: webbansvarig@noak-ockero.se  

Lösenord: ********** 

NOAK_ordforande 
Användarnamn: NOAK_ordforande 

Roll: redaktör 

E-postadress: ordforande@noak-ockero.se  

Lösenord: ********** 

mailto:webbansvarig@noak-ockero.se
mailto:ordforande@noak-ockero.se
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NOAK_kassor 
Användarnamn: NOAK_kassor 

Roll: redaktör 

E-postadress: kassor@noak-ockero.se  

Lösenord: ********** 

 

Mail 

Allmän information 
Överflyttning har skett av samtliga de fem mailadresser, som var knutna till domänen 'noak-

ockero.se', dessa är nu överflyttade från Birgitta Däröstes webbhotellskonto över till NOAKs eget 

webbhotellskonto. Jag har ombesörjt så att samtliga fem mailadresser bibehållit samma 

inloggningsuppgifter/inställningar, vilket befrämjat en skarvlös övergång för er samtliga. Min strävan 

var att göra överflytten omärklig för er och jag tror att jag lyckades, då ingen användare meddelat 

mig att ni märkt något av att detta skett. 

Flytten genomfördes 2021-09-08. 

Det finns olika gränssnitt för inloggning på mailen. En sammanfattning över dessa olika varianter 

finns presenterade i ett annat dokument, som finns uppladdat till Share_NOAK. Detta dokument har 

filnamnet: ’Inställningar_i_Outlook_förNOAK-mailen_ver2021-03-17.pdf’. Nästa bild beskriver 

sökvägen till denna fil på Share_NOAK. 

 

Figur 2 
Sökvägen till filen ’Inställningar_i_Outlook_förNOAK-mailen_ver2021-03-17.pdf’ 

 

mailto:kassor@noak-ockero.se


 

 Inloggningsuppgifter för NOAK  2021-09-22 

Filnamn NOAKwebbhotellskonto_inloggning_ver2021-09-22_mDoldaLösenord.docx Sid 5 (6) 

 

Figur 3 
Dessa 5 mailadresser finns registrerade på domänen noak-ockero.se (2021-09-08) 

Det är möjligt för er att via webbhotellskontot skaffa fler/andra mailadresser. 

Mailadresserna och deras lösenord finns i kontrollpanelen på ert webbhotellkonto, det är också där 

som ni ändrar mailens lösenord om ni så önskar. 

 

Inloggningsuppgifter 

info@noak-ockero.se 

Denna mailadress ligger på hemsidans huvudsida och är därmed den mailadress som är NOAKs mest 

offentliga för NOAKs ansikte utåt, om någon vill kontakta NOAK i en allmän fråga. Idag hanteras 

denna mail av ordförande. 

E-postadress: info@noak-ockero.se  

Lösenord: ********** 

 

ordforande@noak-ockero.se 

Idag används denna mailadress för ordförandens samtliga utskick till medlemmarna och 

ordförandens övriga kommunikation. 

I de fall någon kontaktar NOAK via hemsidans formulär på ’Kontakt’-fliken, https://www.noak-

ockero.se/kontakt/ , sänds idag ett mail om detta till ordförande-mailadressen. Ni kan förstås ändra 

mottagaren till en annan adress, om ni önskar det. 

E-postadress: ordforande@noak-ockero.se 

Lösenord: ********** 

  

mailto:info@noak-ockero.se
mailto:info@noak-ockero.se
mailto:ordforande@noak-ockero.se
https://www.noak-ockero.se/kontakt/
https://www.noak-ockero.se/kontakt/
mailto:ordforande@noak-ockero.se
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kassor@noak-ockero.se 

Används idag för den mailkommunikation, som kassören har. 

De medlemsanmälningar som inkommer till NOAK via hemsidans formulär, https://www.noak-

ockero.se/medlemsanmalan/, skickas idag till kassörs-mailadressen. Denna inställning är fördelaktig 

så att denna typ av information direkt hamnar hos kassören, eftersom det är kassören som har hand 

om medlemsregistret och även är den som följer upp om inbetalning av medlemsavgiften har skett. 

Ni kan förstås ändra mottagaren till en annan adress, om ni önskar det. 

E-postadress: kassor@noak-ockero.se 

Lösenord: ********** 

 

sekreterare@noak-ockero.se 

Hittills har inte denna mailadress använts, men den är helt klar för användning, om ni skulle vilja 

börja använda den. 

E-postadress: sekreterare@noak-ockero.se 

Lösenord: ********** 

 

webbansvarig@noak-ockero.se 

För att underlätta spårbarheten, så har jag använt denna mailadress för samtliga grundinställningar i 

administrationen omkring alla de olika delar, som omnämns i detta dokument. NOAKs 

webbhotellskonto är registrerat på denna adress. NOAK är nu ägare till domänen noak-ockero.se via 

denna mailadress. Jag har lagt in denna mailadress som ansvarig e-postadress för administration av 

NOAKs wordpressinstallation. Samtliga utskick och fakturor rörande dessa delområden kommer att 

sändas till NOAK via denna mailadress. 

Hittills är det jag, Birgitta Däröste, som har haft uppsikten över kommunikationen som sker på denna 

mailadress, från och med denna överlämning så är det ni i NOAKs styrelse som tar över den 

uppgiften. 

E-postadress: webbansvarig@noak-ockero.se 

Lösenord: ********** 

mailto:kassor@noak-ockero.se
https://www.noak-ockero.se/medlemsanmalan/
https://www.noak-ockero.se/medlemsanmalan/
mailto:kassor@noak-ockero.se
mailto:sekreterare@noak-ockero.se
mailto:sekreterare@noak-ockero.se
mailto:webbansvarig@noak-ockero.se
mailto:webbansvarig@noak-ockero.se

