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Velkommen, morphexx.
Du besøkte oss sist: I dag kl 06:41
Dine varsler: 2

Norsk Freakforum > Kontrollpanel > Private meldinger > Sendte elementer

Sv: Slettet tråd
Forum

Chat

Kontrollpanel

Nye innlegg

Regler

Kvalitetspoeng

Søk

Hurtiglenker

Logg ut

Host1.no - Webhotell fra 29,-, virtuell server fra 249,-. 15% rabatt med rabattkode "nFF" Besøk oss på Host1.no!
Ditt kontrollpanel

Privat melding: Sv: Slettet tråd

Din profil

Mottakere: Dodecha

Endre dine detaljer
Rediger profilbilde

I dag, 13:57

morphexx

Sv: Slettet tråd

Ditt nettverk
Kontakter & venner

Medlem siden: jan. 2016
Innlegg: 14

Sitat: Originalt skrevet av Dodecha

Innstillinger

Sitat: Originalt skrevet av morphexx

Bytt avatar
Sitat: Originalt skrevet av Dodecha

Bytt signatur

Når en tråd slettes, så forsvinner den, man får ingen
beskjed om at den slettes. Det du imidlertid ikke bør
gjøre da er å poste den samme tråden om igjen, den vil
også slettes, og vi har en større grunn til å vurdere
andre tiltak.

Bytt e-post &
passord
Personlige innstillinger
Endre blokkeringer
Private meldinger

Disse trådene dine egger bare opp til aggresjon, folk
som legger ut ting som krever et talent vegrer seg ofte
ganske lenge før de legger ut noe, i hvertfall for et så
stort publikum som Freak.no og ber om kritikk.

Innboks
Sendte elementer
Vis meldinger

Det er ikke noe å gi kritikk på, fordi sangen holder ikke
et nivå man kan ta seriøst. Dette har blitt presisert gang
på gang for deg og jeg ser ingen annen utvei enn at du
må ha deg en tenkepause på en uke om dette fortsetter.

Send ny melding
Rediger mapper
Abonnerte tråder

-Vh Dodecha

Vis abonnementer
Rediger mapper

Jeg ser ikke helt logikken din her, hvis du sier at folk vegrer seg
og jeg er så dårlig, da vil det vel være enklere for andre å se at
det er mye flinkere og poste selv da?

Diverse
Kalenderpåminnelser

Hva var det i den tråden jeg nettopp postet som var feil? Var jeg
ufin? Jeg sa jo klart ifra hva jeg mente om opptaket og hva
slags tilbakemelding jeg ønsket.

Vedlegg

Og det var en ny tråd om samme tema, men den forrige tråden
ble slettet selv om den hadde vært liggende ute en stund og jeg
så heller ikke noen grove feil fra min side der.
Trådene dine er yngleplass for usakligheter, folk klarer ikke å holde seg
til fornuftige svar når kvaliteten er så laber.
Vi har bedre ting å gjøre enn å måtte slette 90% av svarene som
kommer i trådene dine.
Jeg siterer regel:
9. Bruk sunn fornuft.
Administrasjonen reserverer seg retten til å slette innlegg selv
om de ikke eksplisitt bryter med noen av disse reglene. Bruk
sunn fornuft.
-Vh Dodecha
OK.
Er det greit om jeg blogger om dette?
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Twittering at http://twitter.com/blogologue
Music at https://soundcloud.com/morten-w-petersen
Blogging at http://blogologue.com | On Instagram at https://instagram.com
/morphexx/

Slett innlegget
Slett innlegget
Velg ønsket handling i fra valgene under og trykk på knappen 'Slett innlegget' hvis du ønsker å slette innlegget.
Slett innlegget
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