Lathund till Nyköpings föreningsregister så gör du enkelt dina föreningsärenden på webben

Gäller från jan 2015
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Nu förenklar vi för dig som förening i Nyköping
För att göra det enklare för dig att sköta administrationen i din förening kan du från och med
januari 2015 göra dina föreningsärenden på webben.
Du får då möjlighet att själv ha kontroll på dina föreningsdokument och uppdatera
föreningsuppgifter. Informationen lagras digitalt och risken för att viktiga papper försvinner
minskar. Det säkerställer också att de uppgifter kommunen har i sitt föreningsregister är
aktuella.
Med uppdaterade föreningsuppgifter och mindre pappershantering kan vi i Nyköpings
kommun erbjuda din förening bättre service och skona miljön.
Det går även att söka föreningsbidrag via webben. I föreningsregistret laddar du upp de
föreningsdokument som ligger till grund för att få bidrag från Kultur- och fritidsnämnden.
Eftersom dokumenten lagras digitalt kan du följa ditt ärende och se om bidraget är beviljat
och om det är utbetalat.
Följ den här lathunden för en enklare föreningsadministration! Du kan alltid kontakta oss på
Nyköpings Arenor om du har frågor.

Vänliga hälsningar
Nyköpings Arenor,

Kontaktpersoner Nyköpings Arenor, Nyköpings kommun
Lars Persson, Verksamhetsansvarig Fritid
E-post: lars.persson@nykoping.se
telefon: 0155-24 89 01
Åsa Landqvist, Föreningskonsult
E-post: asa.landqvist@nykoping.se
Telefon: 073-773 71 54
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Föreningsregistret på webben
Om din förening har godkänt att finnas med i föreningsregistret hittar du föreningen på
www.nykopingsarenor.se/foreningar. Föreningen syns bara i registret om ni har uppgett en
epostadress. Det är där du kan se eller ändra era föreningsuppgifter. Spara gärna
ovanstående webbadress som favorit så underlättar det för framtida ändringar eller
sökningar. Föreningsregistret hittar du även via kommunens webbplats www.nykoping.se.
Vill du ha större text? Tryck på ”Ctrl” och ”+”, tangenterna samtidigt.

Klicka direkt på länken för att
komma till sidan för inloggning.

Logga in
För att kunna se och ändra de uppgifter som Nyköpings Arenor har om er förening i
föreningsregistret måste du logga in. Inloggningsuppgifterna går automatiskt till föreningens
ordförande om inget annat meddelas oss. Önskas en annan person än ordförande, skicka ett
mail till Lars Persson, verksamhetsansvarig föreningar: lars.persson@nykoping.se.
Logga in med ditt användarnamn och lösenord.
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Klicka på knappen Fortsätt till administration för att redigera era föreningsuppgifter. Vill du
ändra ditt lösenord till ett som är lättare att komma ihåg kan du göra det här.

Uppdatera era föreningsuppgifter
Du kommer nu till er föreningssida i registret. Delar av informationen finns med i
föreningsregistret på webben. Här uppdaterar du dina föreningsuppgifter.

Rutan för godkännande syns en
gång om året, från den månad
som er förening uppgett att ni har
ert årsmöte. Godkännande gäller
för innevarande år. Rutan
försvinner efter att du godkänt
och återkommer ett år senare.
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Godkännande
Din förening godkänner uppgifterna efter genomfört årsmöte. Rutan för godkännande finns
från och med månaden efter ert årsmöte. Om ni t.ex. har årsmöte i mars, loggar du in den 1
april och gör ert godkännande. Det är viktigt att föreningens uppgifter är godkända för att
Nyköpings Arenor bland annat ska kunna betala ut bidrag till rätt konto, skicka information till
rätt personer och att korrekta uppgifter finns med i föreningsregistret på
www.nykopingsarenor.se/foreningar. Om uppgifterna stämmer klickar du i rutan för
godkännande och därefter på Godkänn.
OBS! Uppgifter om anläggningar kan inte ändras av föreningen. Det måste ändras av
Nyköpings Arenor
När du godkänt föreningens uppgifter ändras utseendet till följande:

Om du vill ändra några uppgifter under pågående år går det också bra men då krävs inget
speciellt godkännande.
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Allmänna föreningsuppgifter
När du ändrar en föreningsuppgift så syns ändringen direkt i Nyköpings Arenors register och
i föreningsregistret på webben. Vi kan också se vem som gjort ändringen. Klicka på knappen
Ändra om de uppgifter som finns i registret inte är korrekta.
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När du klickat på knappen Ändra öppnas nytt fönster som visar informationen med möjlighet
att redigera. Om du ångrar dig och inte vill ändra eller bara råkat trycka på en ändringsknapp
för fel område, scrolla ner längst på sidan och tryck Avbryt. Du kommer då tillbaks till
föregående bild.
Du har inte möjlighet att ändra nedanstående föreningsuppgifter:
 Kundnummer
Det är ett nummer Nyköpings Arenor använder
 Plus/bankgiro eller bankkonto För att ändra dessa kontakta Nyköpings Arenor
 Organisationsnummer
För att ändra dessa kontakta Nyköpings Arenor
 Bildad år
För att ändra dessa kontakta Nyköpings Arenor

Om du matat in ett felaktigt värde och lämnar
det inmatningsfältet visas en röd stjärna. Det
går inte att spara ändringarna om värdet inte
är ok. Gå tillbaka och ändra innan du går
vidare.

Fyll i
föreningsuppgifterna i
fälten.

Datum för när
verksamhetsåret
börjar. Skrivs i
formatet MMDD.

Ange den månad
då föreningen har
sitt årsmöte. Finns
ingen månad
angiven tolkar
programmet att
mars är årsmötesmånad.

Ange den riksorganisation som
föreningen tillhör. Hittar du inte
riksorganisationen, kontakta
Nyköpings Arenor. Tillhör
föreningen flera
riksorganisationer så lägger du till
dem i rutan ”Kort beskrivning”.

Klicka i de verksamheter som är din
förenings huvudsakliga
verksamhetsområde.
Det går att ha flera verksamheter
inom en förening.
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Inmatningsfält med plats att
registrera meddelanden i
löpande text som berör
föreningens verksamheter,
t.ex. öppettider eller
mötesplats. Max 35 ord.

Återställer inmatningsfälten som
de var när du började
inmatningen.

Sparar dina ändringar i föreningsregistret. Om det
finns en röd stjärna vid något av inmatningsfälten
ovan, kommer det upp ett felmeddelande och
informationen sparas inte. Rätta felet och prova att
spara igen.

Exempel på felmeddelande:

Föreningsadresser
En förening kan ha flera adresstyper namngivna i föreningsregistret. Vanligast är att man
har:
•Webb-kontakt – Måste fyllas i om föreningen ska synas på webben.
•Kontaktperson *
•Ordförande
•Sekreterare
•Kassör
•Bokare **
* Webb-kontakt är samma person som kontaktperson men Webb-kontakt är den enda
kontakt som visas offentligt i Föreningsregistret på Internet.
** Bokare är den/de personer som bokat lokaler via kommunens bokningssystem vid ett
tidigare tillfälle. Vid ändring av bokarens namn, kontakta Nyköpings Arenor.
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Vill du ändra informationen på någon person, klicka på knappen Ändra.

För att ändra namn på de registrerade personerna krävs att du godkänner ändringen. Detta
har vi lagt in för att vara helt säkra på att den person som ändrar i registret är medveten om
att ändringen påverkar kommunens föreningsregister.

Markera att du godkänner ändringen innan du klickar på knappen
Spara ändringar. Läs noga igenom vad godkännandet innebär.

Medlemsdata
Därefter fyller du i medlemsdata för er förening. Dessa uppgifter är viktiga för oss eftersom
den beskriver hur medlemsstrukturen ser ut i föreningslivet i Nyköping.
Klicka på knappen Ändra för att redigera informationen.
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Lägg in föreningens logotype
Om föreningen har en logotype kan du lägga in den så att den visas i föreningsregistret för
allmänheten. För att ändra logotype måste du först ha loggat in dig. Klicka sedan på knappen
Ändra.

Krav på logotype
Logotypen måste vara av typen gif, jpeg eller jpg.
Klicka på bilden
Bläddra för att leta
upp föreningens
bild/logotype.

Klicka på knappen
Ladda upp för att
publicera logotypen på
nätet.
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Att söka bidrag via föreningsregistret
Din förening kan söka startbidrag utan att logga in. Samma länk används för att komma till
alla bidrag.

När föreningen ska ansöka om
bidrag använder du den här
länken.

Ansökan om startbidrag
Startbidraget kan sökas av föreningar utan inloggningsuppgifter. Gå in här.
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Ansökan om bidrag för bidragsberättigade föreningar i Nyköpings kommun
Här loggar du in för att söka bidrag om din förening redan är bidragsberättigad. Observera att
det är olika lösenord till denna sida och den sida där du lägger in kontaktuppgifter och
medlemsstatistik.

Sidan du kommer till har tre flikar:

Startsida:
Här ser du vilka bidrag som finns att söka, information och särskilda riktlinjer samt sista
ansökningsdag. Klicka här för att göra en ansökan.

OBS! Endast musik-, teater- och dansföreningar söker bidrag under rubriken
”Kulturförening”.

Gulmarkerade fält är obligatoriska och måste fyllas i för att kunna gå vidare.
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De dokument som du tidigare laddat upp i föreningsregistret kommer upp automatiskt när ni
söker bidrag. För att få föreningsbidrag måste dokumenten finnas där. Är de inte uppladdade
sedan tidigare gör du det efter att ha godkänt uppgifterna på sidan.

Kilcka på ’Godkänn’ innan du fortsätter.
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I rullisten hittar du alla
dokumenttyper som du behöver
ladda upp för att söka bidrag.

Skriv in år som dokumentet gäller.

Här kommer du till dina mappar
där du kan ladda upp era filer.
Kom ihåg att ladda upp filen!
När det är klart kan du se alla dokument du laddat upp. Här kommer de att ligga kvar och går
inte att ta bort. Råkar du ladda upp fel dokument, kontakta Nyköpings Arenor.
Observera att storleken på filer som ska laddas upp inte får vara större än 4 Mb.
Bidrag
Här kan du se vilka bidrag din förening har skickat in och vilken status de har, om de är
beviljade och om de är utbetalade.
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Dokumenthantering
Under den här fliken kan ni ladda upp filer och även se vilka filer som finns uppladdade
sedan tidigare.

Lösenord
För att få ett lösenord och användarnamn till föreningsregistret på webben kontakta Lars
Persson via e-post lars.persson@nykoping.se. En person per förening kan få webblösen till
föreningsregistret.
Lösenord är personligt och hanteras som en värdehandling. 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 lars.persson@nykoping.se (tfn. 0155-24 89 01) om du inte längre ska
ansvara för föreningens inloggningsuppgifter.

Problem eller frågor?
Om du stöter på problem vid inloggning, uppdatering av föreningsregistret eller liknande,
prova först att logga ut och logga in igen lite senare. Fungerar det fortfarande inte, kontakta
Lars Persson, verksamhetsansvarig föreningar, Nyköpings Arenor.
Lars Persson, Verksamhetsansvarig Föreningar
E-post: lars.persson@nykoping.se
Telefon: 0155-24 89 01

Lycka till!
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