
Om klubbens hjemmeside – tilgang til lukket side 
 

• Hjemmesiden bergen.rotary.no er åpen for alle, men  

• Menypunktet FOR MEDLEMMER er tilgjengelig kun for oss som er medlemmer. Her 
finner du adresseliste, «Hvem er hvem», oversikt over 3-minuttere osv. Husk at 
informasjon herfra ikke skal spres til personer utenfor klubben. 

• Din epostadresse må være registrert i Rotarys medlemsnett for at du skal få tilgang til 
den lukkede siden. Dette oppdateres av klubbens sekretær 

 
Tilgang til den lukkede medlemsdelen skjer via Appsco, som er inngangsporten til mange av 
funksjonene i Rotary. Dersom du allerede er registrert som bruker i Appsco, har du to 
alternativer: 

1. Logg inn på Appsco, klikk på    og velg FOR MEDLEMMER 
2. Åpne hjemmesiden bergen.rotary.no, velg MIN SIDE og logg deg inn via Appsco.  

Klikk på   og velg FOR MEDLEMMER 
 
Dersom du ikke har brukt Appsco tidligere, må du først registrere deg som bruker: 

1. Åpne hjemmesiden bergen.rotary.no eller bruk denne lenken  
2. Velg  MIN SIDE øverst til høyre. Du kommer nå inn i Appsco 
3. Velg Login 
4. Legg inn E-post adressen din (må være den samme som klubben bruker) 
5. Trykk på: Forgot Password. Du kommer da til en side som heter Reset Password. Legg 

inn E-postadressen din og trykk på Reset. 
6. Du vil etter en liten stund få en E-post fra Appsco hvor du blir bedt om å lage ditt 

eget passord. Trykk på knappen: Reset Password. Lag et passord som du kommer til å 
huske. Passordet må være en kombinasjon av minst 8 tall/bokstaver 

7. Gå ut av bildet hvor du har skrevet passordet. Gå deretter inn på hjemmesiden 
bergen.rotary.no. Trykk nå på: FOR MEDLEMMER. Tast inn passordet du har laget og 
kryss av for: Remember me, så slipper du å gjenta passordet for hver gang du skal ha 
tilgang. 

 

https://appsco.com/
https://appsco.com/
http://bergen.mysiteshop.com/

