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1 E-post for tillitsvalgte i Norsk Revmatikerforbund 
 

1.1 Innledning 

For å effektivisere utsendelse av informasjon til alle tillitsvalgte i Norsk Revmatikerforbund er det 

bestemt at vi skal etablere standardiserte e-post adresser for tillitsvalgte. Dette vil gi betydelige 

innsparinger i både arbeidstid vedrørende pakking og utsendelse og i portoutgifter til forsendelse. 

Dette dokumentet er utarbeidet for Norsk Revmatikerforbund for å gjøre det enkelt å ta i bruk e-post 

adressene. 

Deler av denne beskrivelsen er hentet fra www.domeneshop.no. 

1.2 Standardiserte e-post adresser 

E-post adressene er standardiserte på formen og vil typisk være som følgende (st=Sør-Trøndelag, 

nt=Nord-Trøndelag): 

–leder.st@revmatiker.org 

–kasserer.st@revmatiker.org 

–styremedlem1.st@revmatiker.org 

–styremedlem2.st@revmatiker.org 

–nestleder.nt@revmatiker.org 

–leder.snillfjord.st@revmatiker.org 

Det er definert et standardisert format for opprettelse av adressene. Det standardiserte formatet vil 

være  

<funksjon/lokallag>.<fylke-forkortelse>@revmatiker.org 

Fordelen ved å ha standardiserte e-post adresser er at vedlikeholdet av e-post listene blir minimale 

og alle vil kunne få informasjon fra raskt. 

Alle fylker vil også få definerte grupper. Disse vil være: 

 alle.<fylke-forkortelse>@revmatiker.org 

 lokallag.<fylke-forkortelse>@revmatiker.org 

 styret.<fylke-forkortelse>@revmatiker.org 

Adressen alle vil gå til alle e-postene som er definert i hele fylket. Adressen lokallag vil gå til alle 

lokallagene og diagnosene som er definert i fylket. Adressen styret vil gå fylkesstyret med 

vararepresentanter. 

1.3 Nasjonale felles adresser 

Det er på nasjonalt nivå også definert noen felles adresser. Disse er: 

 alle@revmatiker.org 

 lokallag.@revmatiker.org 

mailto:–styremedlem2.st@revmatiker.org
mailto:alle@revmatiker.org
mailto:lokallag.@revmatiker.org
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 styret.@revmatiker.org 

Adressen alle vil i dette tilfelle gå til samtlige e-post adresser som er tatt i bruk under revmatiker.org. 

Det betyr i praksis alle medlemmer av fylkesstyrene, til alle lokallag og diagnosegruppene i 

organisasjonen. 

Adressen lokallag vil gå til de samme mottakerne som tilsvarende adresse gjør på fylkesplan, men nå 

inkluderes alle fylkene. 

Adressen styret vil sende en e-post til forbundsleder og alle medlemmene i styret inkludert 

varamedlemmer. 

 

1.4 Teknisk løsning 

Løsningen som er valgt ligger hos domeneshop.no. Det som er avgjørende for at domeneshop er 

valgt at hver e-post adresse, eller rettere sagt hver e-post konto har en maksimal lagringskapasitet på 

1GByte og selv om en konto går full vil dette ikke påvirke de andre e-post kontene som er tilknyttet 

revmatiker.org. 

I løsningen ligger det ulike måter å lese e-posten på. 

1. Webmail: Webmail er en enkel og praktisk måte å lese e-post på dersom du er mye på farten 
og trenger å sjekke e-posten din fra tilfeldige maskiner (f.eks. Internett-kafeer). Alt du trenger 
er en web-leser, men funksjonaliteten som du får med webmail er svært begrenset i forhold til 
et fullblods e-post program (POP3 eller IMAP). Les mer om webmail her. 

2. POP3: Dette er den vanligste måten å lese e-post på, og støttes av nær sagt alle e-post 
programmer. Når du leser e-post med POP3, laster e-post programmet ditt ned alle 
meldingene fra Domeneshops e-post server og lagrer dem lokalt på din egen datamaskin. 
POP3 er mest praktisk når du stort sett leser e-post fra den samme maskinen hver gang. Les 
mer om oppsett av e-post programmer med POP3 her. 

3. IMAP: Dette alternativet egner seg best dersom du pleier å lese e-post fra flere forskjellige 
maskiner (f.eks. hjemme og på jobb), og vil at de meldingene som du har lest fra en maskin 
skal dukke opp som leste når du logger inn fra en annen maskin. Med IMAP blir all e-posten 
din og hele mappestrukturen liggende sentralt på Domeneshops e-post server, og når du 
flytter en melding fra en folder til en annen blir dette synlig fra alle maskiner du leser e-post 
på. IMAP-protokollen støttes av de fleste moderne e-post programmer, men ikke alle e-post 
programmer er like godt egnet. Les mer om oppsett av e-post programmer med IMAP her. 

Webmail blir beskrevet i et eget kapittel. POP3 er den metoden som benyttes for å lese posten f.eks 

fra Outlook som blir beskrevet i et eget kapittel. Alternativt kan også IMAP benyttes, men da 

refereres det til informasjon som finnes på www.domeneshop.no. 

Du kan også be om at all e-post til f.eks en leder for et lokallag videresendes til en annen e-post 

adresse, eller til alle medlemmene i styret (som har privat e-post adresse). 

1.5 Videresending til egnen e-post konto 

Fo å sette opp videresending av e-post til en spesifikk e-post adresse, eller til flere e-post adresser 

må dette gjøres ved å ta kontakt med kontoadministrator. Hvis du ønsker dette må det sendes en e-

post med alle e-postadressene skal benyttes listet opp. Det vil være disse adressene meldingene 

videresendes til. Sjekk at adressene er skrevet korrekt før du sender meldingen til 

kontoadministrator. Du når kontoadministrator på adressen support@revmatiker.org 

mailto:styret.@revmatiker.org
https://www.domeneshop.no/faq.cgi?id=49&session=500873cdbed5a695
https://www.domeneshop.no/faq.cgi?id=49&session=500873cdbed5a695
https://www.domeneshop.no/faq.cgi?id=43&session=500873cdbed5a695
https://www.domeneshop.no/faq.cgi?id=43&session=500873cdbed5a695
https://www.domeneshop.no/faq.cgi?id=144&session=500873cdbed5a695
https://www.domeneshop.no/faq.cgi?id=144&session=500873cdbed5a695
mailto:support@revmatiker.org
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1.6 Problemer med oppsett 

For å få hjelp til oppsettet når du kontoadministrator på adressen support@revmatiker.org. 

2 Webmail 
I dette kapitlet får du en beskrivelse av hvordan Webmail systemet fungerer. Hvis du ønsker å 

benytte en annen e-post leser, f.eks Outlook er det likevel noen funksjoner du må gjøre i Webmail. 

Dette er f.eks å endre passord. 

Funksjonaliteten i Webmail er begrenset i forhold til ordinære e-post klienter slik som Outlook eller 

andre klienter. 

Gå til https://webmail.domeneshop.no/. Hvis du skal bruke denne ofte på din egen maskin, er det 

ofte en fordel å legge denne adressen inn i favoritter. Her kan du logge inn med ditt e-post 

brukernavn og -passord for å lese og sende e-post. Webmail er en praktisk måte å lese e-post på, 

spesielt dersom du er mye på farten og trenger tilgang til e-posten din fra forskjellige maskiner eller 

fra maskiner der det ikke er installert et eget e-post program. 

2.1 Pålogging 

Før du får tilgang til e-posten må du logge inn med ditt brukernavn og passord. Brukernavnet er ikke 

det samme som e-post adressen, men et kontonavn. Du har fått dette tilsendt sammen med e-post 

adressen og passordet. 

 

Ta godt vare på brukernavn og passord. Hvis du har glemt passordet må du ta kontakt med 

kontoadministrator. Ved å klikke på ”Glemt passord” får du opp hvem som er kontoadministrator. 

2.2 Innboksen 

Når du har logget inn med brukernavn og passord, kommer du rett til innboksen som viser hvilke e-

poster som har kommet inn på din konto. 

mailto:support@revmatiker.org
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I utgangspunktet vises innboksen når denne siden kommer opp. Du kan velge å vise innboks, sendte 

meldinger, spam  (søppel post) eller søppelkurv.  

I innboksen er du alle meldinger som er kommet til deg. Meldinger som ikke er lest er markert med 

fet skrift. Ved å markere meldingen helt til høyre i bildet, kan du enten slette meldingen eller flytte 

de markerte elementene til en annen mappe. 

Ved å klikke på en melding vil selve meldingen vises slik som vist i bildet under.  
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Fra dette bildet kan du svare på meldingen, videresende meldingen, slette meldingen, leste neste 

uleste melding. Du kan også flytte meldingen til en annen mappe fra dette vinduet. 

Du kommer tilbake til innboksen ved å klikke på Innboks eller ved å klikke på tilbake knappen i 

nettleseren. 

Ved å klikke på ”Svar på melding” vil følgende bilde komme fram. 

 

Her vil avsenders e-post adresse være satt inn. Hvis du ønsker å sende e-posten til andre kan du 

skrive inn e-post adressen direkte eller du kan hente e-post adresser fra adresseboken. Systemet er 

satt opp slik at alle adressene på innkommende og utgående e-poster blir automatisk lagt inn i 

adresseboken. 

Ønsker du å legge ved dokumenter eller andre vedlegg, trykker du på ”Bla gjennom…”. Du vil da få 

opp et standard bilde for å velge det dokumentet eller andre vedlegg du ønsker å sende. Når du har 

valgt en fil vil dette bli lagt inn som vedlegg i e-posten. 

Klikk på ”Send melding” for å sende e-posten. Alle e-poster som er sendt fra Webmail vil bli lagt inn i 

mappen ”sendte meldinger” 

2.3 Opprette ny melding 

For å opprette en helt ny melding velger du Ny melding fra menylinjen. Du vil da få fram en et helt 

tom melding slik som vist i følgende bilde. 
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Du kan endre adressen meldingen skal sendes fra, dette vil bli behandlet under avsnittet innstillinger. 

Du fyller inn mottakerens e-post adresse eller henter dette fra adresseboken ved å klikke på den 

åpne boken som du ser. Til høyre for navnet i adresseboken klikker du på Til, Cc eller Bcc avhengig av 

i hvilket adressefelt du ønsker e-post adressen lagt inn på. 

Til feltet er det primære adressefeltet som skal fylles ut. Cc adressefeltet sender en synlig kopi til en 

annen adresse. Alle mottakerne av e-posten vil se at det er sendt en kopi til denne adressen. Bcc 

adressefeltet sender en blind kopi til en e-post adresse. Det betyr at mottakerne av e-posten ikke ser 

at det er sendt kopi til denne adressen. 

Emne feltet fylles ut hva e-posten omhandler. 

Vedlegge kan legges ved å klikke på ”Bla gjennom…” og velge det ønskede dokument eller filen som 

skal legges ved. Flere vedlegg kan legges ved. Merk at mange mottakere som har begrensninger på 

hvor store e-poster som kan tas imot. Ofte ligger dette på mellom 2MByte til 20MByte. Ved for store 

e-poster vil ikke mottakeren få e-posten da disse blir avvist av systemet. I dette systemet kan du 

sende opp til 100MByte og motta e-post med størrelse opp til 70MByte. 

Skriv meldingen du ønsker å sende og klikk til slutt ”send melding” for å sende e-posten. Alle 

meldinger som er sendt fra Webmail legges i mappen ”Sendte meldinger”. 
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2.4 Lagring av vedlegg fra WEB mail for revmatiker.org. 

Det kommer ofte vedlegg i e-post forsendelsene. Slik lagrer du vedlegg til din egen maskin fra WEB-

mail: 

Høyreklikk på mus tasten når du peker på vedlegget du ønsker å lagre. Du vil da få opp en meny slik 

som vist på under. 

 

 

Velg ”Lagre mål som…” og du får opp et vindu som spør hvor du ønsker å lagre dette og eventuelt 

oppgi filnavn. 

Klikk på OK og filen lagres da på din PC. 

  

2.5 Mapper 

Webmail systemet har som vi har væt inne på før flere ulike mapper. Det er også mulig å lage flere 

mapper selv slik at e-posten kan organiseres i forskjellige mapper.  

Ved å velge Mapper fra menylinjen vises følgende bilde. 
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Her vises alle mappene, både standardmapper og egendefinerte mapper. For hver mappe vises hvor 

stor andel av diskplassen som benyttes. Hver e-post konto har en maksimal størrelse på 1GByte, det 

tilsvarer 1000MByte eller 1000000kByte. En e-postkonto som går full vil ikke påvirke en annen e-post 

konto. Hvis din e-post konto overskrider 800MByte vil du få en melding tilsendt om at den nærmer 

seg grensen. Hvis den blir full vil du ikke få levert e-post, og all e-post vil bli sendt i retur til 

avsenderen. 

For ikke å overskride grensen på e-postboksen, er det viktig at du sletter e-post du ikke har behov 

for, og spesielt viktig at du sletter Spam e-poster (søppel post) og tømmer søppelkurv. Det kan du 

gjøre i dette bilde. 

2.6 Adressebok 

For å administrere adressene dine, f.eks å legge til navn på e-post adressene eller å slette adresser 

som du ikke har behov for lengre, kan du gjøre dette fra adresseboken. Du komme til adresseboken 

ved å velge Adressebok fra menylinjen. Når du velger adressebok får du opp følgende bilde. 
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I adresseboken kan du legge til nye e-post adresser og du kan angi mottakerens navn.  

Du kan også endre standard innstillingene om at alle mottatte og sende e-post adresser automatisk 

legges inn i adresseboken. Det anbefales imidlertid å benytte standardinnstillingene på dette. 

2.7 Innstillinger 

Under menyvalget Innstillinger kan du sette opp e-post adressen som skal benyttes på all utgående 

e-post, samt sette opp navnet på avsenderen for e-posten. Det er også her du kan endre passord, og 

sette opp fraværsmelding. 

Når du velger Innstillinger fra menylinjen får du opp følgende bilde. 
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Fyll ut fra-navn. E-post adressen kommer inn automatisk, men kan overskrives. 

 I signatur kan feltet du legge inn en tekst som alltid kommer med når du oppretter ny e-post. Dette 

er typisk en ”hilsen fra”  tekst. 

Antall meldinger angir hvor mange e-poster som skal vises pr. side i innboksen og for alle de andre 

mappene. 

Automatisk filterering av spam (søppelpost) anbefales å ha på. 

Hvis du er borte og ønsker at mottaker skal få en tilbakemelding på du ikke leser e-posten kan du slå 

på automatisk svar. Dette må brukes med omhu, da også de som sender søppelpost da kan få en 

bekreftelse på at din e-post adresse virkelig eksisterer. 

Trykk lagre for å lagre de endringer du har gjort. 
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2.8 Endre passord 

Fra bildet som kommer fram ved menyvalget Innstillinger, får du tilgang til å endre passordet for din 

bruker. Du må endre passord hvis du har overtatt e-posten etter en annen tillitsvalgt.  

Ved å klikke på ”Endre passord” kommer følgende bilde fram: 

 

Angi det gamle passordet, og deretter skrives det nye passordet inn to ganger. Det er viktig at 

passordet du angir både inneholder store og små bokstaver samt tall. Behandle passordet på en 

sikker måte. 

Trykk på lagre når du har skrevet inn gammelt og nytt passord. 

2.9 Logg ut 

Når du er ferdig å behandle e-post må du logge ut fra e-post programmet. Det er viktig at dette 

gjøres spesielt hvis du er på en lånt maskin, eller en maskin som benyttes av flere personer. 

3 Oppsett av Outlook 

Outlook er e-post programmet i Microsofts Office-pakke. Det må ikke forveksles med 
gratisprogrammet Outlook Express, som er et helt annet program. Dersom du er usikker på hvilket 
program du bruker, velg "Help|About" eller "Hjelp|Om" i menyen.  

Outlook støtter e-post med både POP3 og IMAP.  I dette avsnittet beskriver vi oppsett av Outlook med 
POP3 som er den mest vanligste måten å sette dette opp på. 

Ønsker du å sette opp din e-postleser med IMAP, se www.domeneshop.no og velg alternativet 
spørsmål og svar, og deretter velger du E-post. Der finner du det meste av opplysninger for å sette 
opp alternative løsninger.  

Outlook er e-post programmet i Microsofts Office-pakke. Det må ikke forveksles med 
gratisprogrammet Outlook Express, som er et helt annet program. Dersom du er usikker på hvilket 
program du bruker, velg "Hjelp” og deretter ”Om" i menyen.  

https://www.domeneshop.no/faq.cgi?id=228&session=500873cdbed5a695
http://www.domeneshop.no/
https://www.domeneshop.no/faq.cgi?id=228&session=500873cdbed5a695
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Slik setter du opp en POP3-konto med Outlook. Vi benytter den norske versjonen av Microsoft Office 
Outlook 2007. Har du engelsk versjon, kan du se eksempler på skjermbilder her. I andre versjoner av 
Outlook vil menyvalgene og feltene kunne ha andre navn og fremgangsmåten kan være litt forskjellig, 
men prinsippene er de samme.  

Før du begynner noterer du deg e-post adresse, brukernavn og passord for kontoen som skal settes 
opp. Dette får du fra ditt fylkeslag eller din kontoadministrator. Start Outlook og velg "Verktøy” og 
”Kontoinnstillinger..." fra menyen.  

 

2. Velg fanen "E-post" og klikk på "Ny...".  

http://www.domainnameshop.com/faq.cgi?id=45&lang=en
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3. Klikk på sjekkboksen "Konfigurer serverinnstillingene eller flere servertyper manuelt" og klikk 
deretter på knappen "Neste >".  

 

4. Velg "E-post på Internett" og klikk deretter på knappen "Neste >".  
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5. Du får nå opp et skjermbilde der du skal skrive inn mye informasjon.  

 I feltet "Navn" skriver du navnet ditt, f.eks. Kasserer Sør-Trøndelag. 

 I feltet "E-postadresse" skriver du e-post adressen din, f.eks. kasserer.st@revmatiker.org.  

 I nedtrekksmenyen "Kontotype" velger du POP3. 

 I feltet "Server for innkommende e-post" skriver du navnet på innkommende server 
(pop.domeneshop.no). 

 I feltet "Server for utgående e-post (SMTP)" skriver du navnet på utgående server. Dette er 
avhengig av hvilken nettleverandør du har. Har du allerede en annen e-post konto registrert vil 
denne være lik. Se egent avsnitt for server for utgående e-post. Du kan også bruke 
smtp.domenshop.no men dette krever at du gjennomfører oppsette under avansert. 

 I feltet "Brukernavn" skriver du inn e-post brukernavnet ditt, f.eks. revmatiker1. (Noen brukere 
vil ha brukernavn f.eks epost23). 

 I feltet "Passord" skriver du inn e-post passordet ditt. Vi anbefaler at du lar sjekkboksen "Husk 
passord" være avkrysset, slik at du slipper å taste inn passordet på nytt hver gang du sjekker 
e-post. Sjekkboksen "Krev pålogging med sikker godkjenning av passord (SPA)" skal ikke 
være avkrysset.  

OBS! Ikke trykk på knappen "Test kontoinnstillinger..."! Denne fungerer ofte ikke, og vil kunne gi deg 
feilmelding selv om du har gjort alt riktig. For å teste om kontoen fungerer, kan du heller sende en e-
post til deg selv når du har fullført oppsettet.  

mailto:kasserer.st@revmatiker.org
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6. Klikk på knappen "Flere innstillinger..." og velg fanen "Server for utgående e-post". Dersom du 
valgte smtp.domeneshop.no som utgående server i punkt 5 over, er det viktig at du krysser av 
sjekkboksen "Serveren for utgående e-post (SMTP) krever godkjenning". Dersom du ikke valgte 
smtp.domeneshop.no i punkt 5, skal denne sjekkboksen normalt ikke være avkrysset, men dette er 
forskjellig fra nettleverandør til nettleverandør. Ta kontakt med din nettleverandør dersom du er 
usikker.  

 



Side 18 
 

7. Klikk på fanen "Avansert". Dersom din nettleverandør har en brannmur som gjør at du ikke får lov å 
sende utgående e-post på port 25, endrer du feltet "Utgående e-post (SMTP)" fra 25 til 587. Dersom 
du er usikker på hva som er riktig i ditt tilfelle, forsøk først med port 25, og endre dette heller til port 
587 senere dersom det viser seg at du ikke får sendt e-post.  

 

8. Klikk på knappen "OK" og deretter på knappen "Neste >" i det underliggende vinduet. Til slutt 
klikker du på knappen "Fullfør" og deretter på "Lukk" i det underliggende vinduet. Dersom du har gjort 
alt korrekt, er den nye e-post kontoen nå klar til bruk. Du kan nå forsøke å sende en testmelding til 
deg selv for å sjekke at e-post oppsettet er korrekt.  
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3.1 Server for utgående e-post 

For å sende utgående epost, må du oppgi en SMTP-server i e-post programmet ditt. Det enkleste og 
sikreste er å bruke SMTP-serveren til den Internett-leverandøren du bruker for oppkobling til Internett. 
Her er noen eksempler: 

 Frisurf: smtp.frisurf.no 

 Telenor Online: smtp.online.no 

 Telenor E-post Bedrift: smtp.nordicpim.com 

 Tele2: smtp.c2i.net 

 EUnet: smtp.eunet.no 

 Tiscali: smtp.tiscali.no 

 NextGenTel: smtp.broadpark.no 

 Start.no: smtp.powertech.no 

 Get (tidligere UPC/Chello): smtp.getmail.no 

 Bluecom: smtp.bluecom.no 

Hvis du imidlertid er mye på reise og ønsker å benytte samme server for utgående e-post uansett 

hvilket nettverk du er tilkoblet, kan smtp.domeneshop.no være en grei løsning. 

3.2 Hvordan opprette egen mappe for revamtikerpost i Outlook? 

Her følger en oppskrift på hvordan du kan opprette en egen postkasse i Outlook slik at all post som 

mottas og sendes vil bli liggende i denne. Du vil se dette slik som vist på bildet under. 

 

 

Det forutsettes at du allerede har konfigurert Outlook til å hente e-post fra revmatiker.org. 

3.2.1 Konfigurering 

Åpne menyvalget verktøy slik som vist, og velg fra menyen kontoinnstillinger slik som vist på figuren 

under. 
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Du vil nå få opp følgende bilde.  

 

Klikk på den linjen som inneholder revmatiker.org adressen. Deretter klikker du på knappen ”Endre 

mappe” som er markert i figuren over. Du vil da få fram et nytt bilde som du ser under. 
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Klikk videre på knappen ”Ny datafil for Outlook…” som er merket i figuren over. Du vil da få opp et 

nytt vindu som er vist under. 

 

Hvis du også har flere valg, velg den som er markert i vinduet ovenfor. Dette valget gir større 

lagringskapasitet, men kan ikke tas inn i en gammel versjon av Outlook.  Klikk deretter på OK 

knappen. 

Du vil da bli bedt om å angi et filnavn for denne mappen. Dette vinduet vil se slikt ut: 

 

Gi det gjerne et navn som refererer til hvilken e-post som finnes i filen slik som eksemplet over viser. 

Når du har angitt navnet, trykk på OK. 
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Du får da opp ett nytt vindu. Det ser slik ut: 

 

Fyll ut navnet. Det er det som vil vises i venstre kolonnen i Outlook. Bruk gjerne et navn slik som 

eksemplet viser. Klikk deretter OK. Da har du opprettet filen slik at all ny e-epost til revmatiker.org e-

posten kommer inn i denne mappen. 

Klikk deretter OK og lukk på de vinduene du har oppe. 

4 Oppsett av Outlook Express 
For ordens skyld: Outlook Express er e-postklienten som følger med Microsoft Internet Explorer. 

Outlook Express er et helt annet program enn Outlook (epostklienten i Microsofts Office-pakke). 

Dersom du er usikker på hvilket program du bruker, velg "Help” og ”About" eller "Hjelp” og ”Om" i 

menyen.  

Slik konfigurerer du Outlook Express for POP3 mot domeneshop.no: (Vi benytter den engelske 

versjonen av programmet. Hvis du har norsk versjon vil menyene og knappene hete noe annet.) Velg 

først "Tools” og ”Accounts..." fra menyen. Klikk så på fanen som heter "Mail", og deretter på 

knappen "Properties". Innstillingene du skal endre på ligger under fanene "General" og "Servers". 

Dersom du oppgir smtp.domeneshop.no som SMTP-server, så pass på å krysse av sjekkboksen "My 

server requires authentication"/"Min server krever godkjenning".  Påse at din nettleverandør tillater 

at du sender e-post til smtp.domeneshop.no. Se omtalen om utgående e-post server under Outlook 

beskrivelsen. 

https://www.domeneshop.no/faq.cgi?id=45&session=07cdc60fc7eb8547
https://www.domeneshop.no/faq.cgi?id=44&session=07cdc60fc7eb8547


Side 23 
 

 

 
 

 

 



Side 24 
 

5 Oppsett av andre e-postlesere 
E-post kontoen som er opprettet til deg kan leses av mange ulike e-post lesere.  

På www.domenshop.no sine sider unser spørsmål og svar finner du oversikt over oppsett av andre e-

post lesere. Følgende e-post lesere er mer eller mindre godt beskrevet: 

 Windows Mail 

 Apple Mail 

 iPhone/iPod Touch 

 Thunderbird 

På samme nettsted finner du også mange andre svar når det gjelder den tekniske løsningen. 

6 Kontoadministrator 
Har du problemer med oppsett, start med å se på spørsmål og svar som du finner på adressen 

www.domeneshop.no. 

Klarer du ikke å finne svaret, send en e-post til support@revmatiker.org. 

For å videresende eposten fra en adresse til en annen, må du sende e-post med opplysningene til 

support@revmatiker.org. 

7 Miljøgevinst 
Husk at ved å bruke e-post så sparer vi miljøet for fysisk transport av papirer og dokumenter. Hvis du 

i tillegg tenker deg om flere ganger før du tar en utskrift, så sparer vi miljøet for den belastningen det 

er å produsere papir og resirkulere brukt papir. 

Norsk Revmatikerforbund ønsker å framstå som en organisasjon som tar varet på miljøet! 

 

http://www.domenshop.no/
http://www.domeneshop.no/
mailto:support@revmatiker.org
mailto:support@revmatiker.org

