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och andra dokument 

Webbförening 
Manual  

Kontakt: 
 

För kulturföreningar, folkets hus och bygdegårdar samt hembygdsföreningar  
Kristina Jeppsson 0480-45 06 35 kristina.jeppsson@kalmar.se eller  

Bengt Bergström 0480-45 41 35 bengt.bergstrom@kalmar.se 

 
Alla övriga föreningar 

Kaja Holmström 0480-45 06 07 kaja.holmstrom@kalmar.se   
Anna Fransson 0480-45 06 19 anna.fransson@kalmar.se. 
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Föreningsregistret på webben 

De föreningar i Kalmar kommun som gett sitt godkännande till att finnas med i 

föreningsregistret finns på internet: www.kalmar.se/foreningsregister. Det är också där du kan 

logga in för att se eller ändra dina föreningsuppgifter. 

Du kan även klicka dig dit genom att gå in på www.kalmar.se, klicka dig vidare:  

-”Uppleva och göra” 

-”Föreningar och föreningsliv”  

-”Föreningsregister” 
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Logga in 

För att kunna se och ändra uppgifterna om din förening i föreningsregistret måste du logga 

in. Den person som föreningen har utsett till kontaktperson eller ansvarig för 

föreningsuppgifterna får användarnamn och lösen genom att skicka ett mail till 

idrott_forening@kalmar.se eller kultur_forening@kalmar.se 

 

 

Skriv in ditt användarnamn och lösenord. Klicka på Logga in.

 

Klicka på  
Se/administrera era 
föreningsuppgifter? 
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Klicka på Administration för att redigera dina uppgifter.  

 

 

Godkännande 

Årligen efter årsmötet ska uppgifterna om din förening godkännas av föreningen. Ligger 

årsmötet i mars, loggar du in den 1 april och godkänner osv. Det är viktigt att föreningens 

uppgifter är godkända för att kommunen ska kunna betala ut föreningsstöd till rätt konto 

och skicka information till rätt person samt att korrekta uppgifter finns med i förenings-

registret på www.kalmar.se/foreningsregister.  

Om uppgifterna stämmer godkänner du längst ner på sidan.

 

Uppdatera 

föreningsuppgifter 

 

Som inloggad kund kan du 

se över och uppdatera 

föreningens uppgifter. 
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Lägga in årsmöteshandlingar och andra dokument 

 

 

 

 

 

 

 



Webb-förening 
 

 

Sedan laddas nästa dokument upp 

 

 

Om du vill ändra uppgifterna under pågående år går det också bra, då krävs inget 

godkännande. 

Allmänna föreningsuppgifter 

Klicka på Redigera för att ändra uppgifter om din förening.
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Ett nytt fönster öppnas som visar vilka uppgifter som finns i registret för tillfället, med 

inmatningsrutor vid sidan för möjlighet att redigera informationen. 

 
Om du ångrar dig, inte vill ändra, klickar du Avbryt längst ner på sidan. Då kommer du 

tillbaka till föregående bild. Längst ner på sidan hittar du även Spara ändringar som du 

klickar på när du har redigerat dina uppgifter. 

 

Klicka på Stäng när du är klar för att återgå till första sidan. 
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Föreningsadresser 

En förening kan ha flera adresstyper namngivna i vårt register. Vanligast är att man har: 

• Webb-kontakt, samma person som kontaktperson. Webb-kontakt är den enda 

kontakten som visas offentligt i Föreningsregistret på internet. 

• Kontaktperson  

• Ordförande 

• Sekreterare 

• Kassör 

• Bokare (den/de personer som bokat lokaler via kommunens bokningssystem vid 

tidigare tillfälle). Ni kan inte ändra bokarens namn – kontakta bokning@kalmar.se. 

 

Vill du ändra informationen på någon person, klicka på Redigera. Vill du lägga till en ny 

adresstyp kontakta idrott_forening@kalmar.se eller kultur_forening@kalmar.se 
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Andra uppgifter som föreningen ska ange i registret är Medlemsdata.  

  

 

 

Lägg in föreningens logga 

Om föreningen har en logga kan man lägga in denna så att den visas i föreningsregistret för 

allmänheten. Klicka på Ändra logotype. 
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Logotypen får inte vara större än 100 kB och den ska vara i formatet .jpg, .gif, eller .png.  

Leta upp den bild ni vill ha som logga för er förening och välj Ladda upp.  

 
Registrering 

När du lägger in dina uppgifter i föreningsregistret godkänner du även registrering i vårt 

kundregister.  

 

Lösenord 

För att få ett lösenord och användarnamn till föreningsregistret på webben kontakta:  

Idrott_forening@kalmar.se 

För kulturföreningar, folkets hus och bygdegårdar samt hembygdsföreningar kontakta:  

Kultur_forening@kalmar.se 

 

Lösenordet är personligt. Tänk därför på att: 

• Ansvara för de uppgifter som registreras med din inloggning 

• Inte avslöja ditt lösenord för andra eller låna ut din behörighet. 

• Skydda ditt lösenord väl. 

• Omedelbart byta lösenord om du misstänker att någon annan känner till det. 

• Meddela idrott_forening@kalmar.se eller kultur_forening@kalmar.se om du inte 

längre ska ansvara för föreningens webblösning. 
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