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Lathund att söka bidrag i Föreningsportalen 

https://www.ronneby.se/uppleva--gora.html och gå in på föreningsportalen 

 Alternativ: logga in direkt på portalen http://event.webbiljett.se/ronneby/ 

 

1. För att få behörighet att boka och söka bidrag, krävs en inloggning med bank-ID, vilket man 

får genom att skicka in en fullmakt i original som styrelsen godkänt. (Finns i slutet på detta 

kompendium) 

2. Inne i portalen väljer man ”förening” innan man loggar in med bank-ID. Kontrollera att 

föreningsuppgifterna stämmer inne på Mina sidor. Använd pennan under fliken 

föreningsinformation och lägg till/ta bort den information som ska synas i 

föreningskatalogen = föreningsregistret. 

Under Föreningsinformation syns ett? Trycker man här spelas en instruktionsfilm upp. 

 

 

 

https://www.ronneby.se/uppleva--gora.html
http://event.webbiljett.se/ronneby/
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3. Så här ser det ut i föreningskatalogen på portalen. Här kan vem som helst söka information 

om vilka föreningar som finns i Ronneby kommun. 
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4. Under rubriken Kontaktpersoner kan ni uppdatera föreningens styrelse och eventuellt 

andra personer som är kopplade till föreningen genom att ”Ändra”, ”Lägg till” eller ”Ta 

bort”. 

    

 

 

5. Under dokument bör ni ladda upp era handlingar, så som årsmöteshandlingar, stadgar, 

anti-drogpolicy och ekonomiska rapporter.  

Här kan man också bifoga handlingar när kompletteringar efterfrågas i en ansökan. 

 

 

 

 

 

6. Under rubriken Utbetalningsinformation syns föreningens kontonummer. Kontakta 

förvaltningen om ni har bytt utbetalningskonto. 
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Bidrag 

 

1. Välkommen till bidrags-delen.  

Varje förening är kopplad till de bidrag som man är behörig att söka.  

 

 

 

 

2 När man tryckt på Ansök i bidragsansökan kommer en förklarande text och information om 

ansökningstid upp. Läs denna noga!  

Därefter följer ett ”steg-för-steg”- formulär med asterisker(*) för de uppgifter som är 

obligatoriska att fylla i. 

När ansökan är inskickad flyttas den över till rutan märkt Dina bidragsansökningar. Här kan 

du titta på din ansökan under knappen Visa. Du får även ett mail med din insända ansökan 

tillsammans med de pdf-filer som skickats med. 
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3 Innan ansökan blir beviljad ska den handläggas, eventuellt kompletteras och därefter gå till 

Fritid- och kulturnämnden för beslut. Delegationsbeslut kan tas på bidrag upp till 10 000 kr. 

Efter delegationsbeslut betalas bidraget ut inom en vecka. 

4 Vid varje moment i denna hantering får föreningen ett mail så att man får veta var i 

processen ansökan befinner sig. 

5 När ansökan är utbetald kommer man att se en knapp med texten Redovisa. Redovisningen 

ska göras så fort som möjligt efter genomfört arrangemang/investering/projekt och 

ungdomsutbyte. 

Övriga bidrag så som medlemsbidrag, ledarutbildningsbidrag, lovaktivitetsbidrag, bidrag till 

lokaler och anläggningar samt bidrag för särskild social verksamhet behöver inte redovisas. 

 

 

För frågor kontakta oss gärna: 

fritidkultur@ronneby.se 

Telefon 0457-61 75 03 eller 0457-61 81 17 
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