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Inledning 

Föreningsregistret är föreningarnas fönster ut till nya medlemmar på kommunens webbsida 
och fungerar som kommunens kontaktlista till alla föreningar. Information till Kultur- och 
Fritidsguiden som distribueras till alla hushåll i kommunen tas också från föreningsregistret. 

Webb-förening innebär att föreningarna själva ansvarar för att ändra och uppdatera 
uppgifter om föreningen och dess medlemmar. Detta säkerställer att de uppgifter som finns i 
kommunens register är aktuella och korrekta. Risken finns annars att information skickas till 
fel person och avslutade e-postadresser eller postadresser. 

Att registrera sin förening i föreningsregistret är helt kostnadsfritt. 
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Föreningsregistret på webben 

De föreningar i Bromölla kommun som gett sitt godkännande till att finnas med i 
föreningsregistret finns på kommunens föreningssidor på webben: 
https://fri.bromolla.se/forening/ Det är även här du kan se vilka uppgifter som finns om din 
förening, samt logga in och ändra dina föreningsuppgifter.  

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 
maria.bjork@bromolla.se 

 

 

Ange användarnamn och lösenord. Klicka Logga in. 

 

Första gången du loggar in behöver du ändra ditt lösenord. Du får information om kriterierna för hur 
lösenordet ska utformas. Har du glömt ditt lösenord kan du beställa ett nytt via ”Glömt lösenord”.   
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Administrera föreningsuppgifter 

Under fliken föreningsuppgifter ser du vilka uppgifter som finns om din förening. För att redigera 
uppgifterna klickar du på den blå pennan vid respektive box. Spara ändringen längst ner på sidan. 
Meddelandet  ”Ändring av kund utfört” kommer upp, klicka ”Avbryt” längst ner på sidan för att 
komma vidare. När du ändrar en föreningsuppgift syns ändringen direkt i kommunens 
föreningsregister och i föreningsregistret på webben. 

 

Under fliken roller administrerar du uppgifter om exempelvis föreningens ordförande, kassör, 
bokare, faktureringsadress osv. Önskar du lägga till en ny roll eller inte kan ändra i befintlig roll är du 
välkommen att kontakta maria.bjork@bromolla.se  

 

Under fliken dokument hittar du de dokument som föreningen har laddat upp i samband med 
exempelvis bidragsansökningar. Här kan du även ladda upp nya dokument. 
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Godkännande 
Årligen efter årsmötet ska uppgifterna om din förening uppdateras och godkännas av 
föreningen. Ligger årsmötet i mars, loggar du in den 1 april och uppdaterar/godkänner osv. 
Det är viktigt att föreningens uppgifter är korrekta för att kommunen ska kunna betala ut 
bidrag till rätt konto, skicka information till rätt person samt att korrekta uppgifter finns med 
i föreningsregistret på webben.  
 
Föreningsuppgifterna måste vara godkända för att föreningen ska kunna söka kommunala 
föreningsbidrag. Varningstexten ”Nytt godkännande krävs” indikerar att uppgifterna måste 
godkännas. Föreningsuppgifterna går givetvis att uppdatera löpande under året om någon 
förändring sker i föreningen. 
 
Registrering 
När du lägger in dina uppgifter i föreningsregistret godkänner du även registrering i vårt 
kundregister. Se www.bromolla.se/personuppgifter för hur vi hanterar personuppgifter. 
 
Lösenord 
För att få användarnamn och lösenord till föreningsregistret kontakta 
maria.bjork@bromolla.se.  
 
Lösenordet är personligt. Tänk därför på att: 

• Du ansvarar 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 om du eller någon annan i föreningen inte längre ska ha tillgång till 

kommunens digitala tjänster – webbförening, webbidrag eller webbokning. 
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