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VIRKSOMME kvinder – Netværk i DK VIRKSOMME kvinder – Netværk Medlems Gruppe 

Fb Vk-profilside Anvendes til: Fb Vk Medlems Gruppe Anvendes til: 

Forenings profil  

(dvs virksomhedsprofil) 

Generel info om foreningen 

og PR for foreningen  

Lukket medlems gruppe Intern Medlems info for 

BETALENDE Vk-medlemmer 

Vk-administrator og 

Redaktør-tilladelser 

Lægge info ind som Vk. 

Kan overdrages til en anden 

person. 

Vk-administrator og 

Redaktør-tilladelser 

Lægge info ind som Vk 

(<- do) 

Vk-adm. kan som Vk Følge, Like. Kommentere og 

Dele andres facebook 

profiler og deres opslag 

hertil. 

Vk-adm. kan som Vk Like, Kommentere og Dele 

opslag ind i gruppen  

Synlighed for: Alt er synligt for ALLE.  Synlighed for: Gruppen er synlig, men ikke 

medlemsnavne og indhold. 

Synes godt om / Følgere 

på Vk-profilside 

Kun antal vises, ikke hvem 

(2022: 584 Syn/ 629 Flg) 

Medlemmer i gruppen Kan se medlemmers navne 

(2022: 90, der kan netværke 

online) 

Vk-medlemmer kan  

Og andre kan gøre det 

samme  

Følge og Synes om siden, så 

andre kan se det. 

BETALENDE  

Vk-medlemmer kan 

Anmode om at blive medlem 

i gruppen.  

Hvis de melder sig ud, bliver 

de slettet. 

Opslag fra adm., Vk-

medlemmer og andre 

kan: 

Likes, Kommenteres og Deles 

af alle til alle. 

Opslag kan 

 

Internt Likes og 

Kommenteres, men kan IKKE 

Deles ud. 

Begivenhed Vk-adm. kan oprette, lands- 

og lokale Events, med 

henvisning til Vk Klubmodul-

hjemmesiden. 

Begivenhed Kan ikke oprettes i en gruppe, 

kun ses, når Vk-adm. har delt 

fra profilsiden. 

Begivenhed Alle kan klikke Interesseret / 

Deltager (det er ikke en 

tilmelding)  

Begivenhed Medlemmer kan klikke (ender 

på samme udgave af 

begivenhed) 

Anvendelse af Vk-profil 

af adm. og medlemmer  

Alt der er relevant for andre 

selvstændige. Love, SMVdk, 

Landsplan, Events-

seværdigheds-foto og som 

PR for Vk lægges her. 

Anvendelse af Medlems 

Gruppen 

Interne opslag fra adm. og 

medlemmer til brug og info, 

bla foto af interne møder, 

især person-foto kan lægges 

her. 

Vk-medlemmers hjælp: 

Udfyld i jeres egen fb-

profil under Om:  

Tilføj info om 

Arbejdspladser … 

1) Arbejdsplads navn 

(firma PR - viser branche). 

2) Medlem af VIRKSOMME 

kvinder - i DK  

(Markerer og viser link til 

foreningen)  - Tak 

Vk-medlemmers hjælp. 

<- se do 

Arbejdsplads-info gavner 

netværket og som 

erfaringsudveksling, både 

internt og eksternt. 

 

 

   

 


