
 
 

WRAS 

E-poststruktur 

Handbok för klubb och distriktsstyrelser. 

 

 

Inledning 
WRAS e-poststruktur är uppbyggd för att säkra en snabb och enkel informationsspridning 

inom förbundets olika nivåer; förbundsstyrelse, arbetsutskott, distriktsstyrelser, klubbstyrelser 

och medlemmar. 

Strukturen är även uppbyggd så att var nivå är ansvarig för att hålla sina delar uppdaterade, 

dels för att avlasta förbundssekreteraren (ordförande i informationsutskottet) och dels för att 

erbjuda en service till klubbarna där de själva kan använda WRAS struktur som verktyg i sin 

verksamhet. 

 

E-poststrukturen i korthet 
Som WRAS ansluten klubb får man två mailadresser skapade hos WRAS. Detta är WRAS 

verktyg att nå ut med information till styrelsen och till medlemmarna i klubben. Klubben äger 

själv mailboxen och måste eventuellt uppdatera den om något förändras. Adresserna kan se ut 

enligt följande: 

1. medlemmar.ewr@wras.se  

2. styrelsen.ewr@wras.se 

Information om adresser och lösenord skickas till klubbens informationsansvariga som 

administrerar adresserna. Klubben kan välja att vida befordra dem till t.ex. styrelse@ewr.nu 

(vilket sällan behöver ändras) eller till personliga mailadresser (som måste ändras när ny 

styrelse tillträder) om man inte använder egna maillistor.  

 

Alternativ 1: styrelsen.ewr@wras.se  vidarebefordrar till styrelse@ewr.nu 

Alternativ 2: styrelsen.ewr@wras.se  vidarebefordrar till stina.ordförande@hotmail.com, 

kalle.sekreterare@gmail.com osv. 

 

Skillnaden är att om klubben väljer alternativ 2 måste man också uppdatera adresserna 

efterhand att nya personer tillkommer eller faller ifrån. Samma upplägg gäller för 

medlemmar.ewr@wras.se. 

 

Distriktsstyrelsernas mailadresser kommer att vidarebefordras till personliga adresser enligt 

alternativ 2. 
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Att logga in  
För att administrera adresser gör man följande: 

1. Öppna www.one.com i valfri webbläsare 

2. Välj Webbmail Logga in 

3. ”Välj Inställningar för E-mail” under inloggningsknappen 

4. Fyll i epostadress och lösenord 

5. ”Tryck Logga in” 

 

Att ställa in vidarebefordra 
Efter inloggning välj mailadministration. På raden för mailadressen välj ”redigera” 

Under vidarebefordring lägger man till och tar bort de e-postadresser som man vill ha med 

och inte.  

Om någon tappar bort sitt lösenord 
Om klubben skulle förlora inloggningsuppgifterna är det bara att maila till styrelse@wras.se 
så hjälper ordförande i kommunikationsutskottet till med nya. 
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