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Välkomna!

Agenda
• Kort presentation

• Förtroendevaldasidan – Vad för information kan du hitta där?

• Hur ändrar du information på din startsida/föreningens hemsida 
• Länkning till t.ex sociala medier, mail etc. 

• Hur lägger du upp nyhet och kalenderinlägg på din förenings hemsida

• Frågor & Övrigt



Förtroendevalda sidorna

https://celiakifortroendevald.se/


Sociala 
medier

Privata 
konton

Medlems
appen

Förtroen
devalda-
gruppen



Föreningens hemsida

• Lokala loggan 

• Beskrivande text om er förening

• (Gärna bild på styrelsen)

• Kontaktuppgifter till föreningen

• Länk till sociala medier, nyhetsbrev etc.

• Länk till bli-medlemssidan 

• Under fler kontaktuppgifter till höger: 
• Styrelsen och de olika rollerna och 

eventuella kontaktuppgifter.

TIPS! Tänk på 
att även kolla 
hur sidan ser 
ut i mobilen

Lathund och inspiration 

http://www.celiaki.se/foreningar/stockholms-lan/
https://celiakifortroendevald.se/wp-content/uploads/2020/04/Utforma-din-foreningssida.pdf


Redigera föreningshemsidan

www.celiaki.se/wp-login.php

Konstituerande möte 
bestämma vem som 

är ansvarig för 
hemsidan

Om ny person –
byt lösenord!

Maila: info@celiaki.se

https://www.celiaki.se/wp-login.php
mailto:info@celiaki.se


Lokala Nyheter

Tips på innehåll: 
• Hur gick aktiviteten ni anordnade?

• Vad bestämdes på senaste styrelsemöte? Vad diskuterades? Vilka frågor/projekt 
är aktuella just nu?

• Vad är aktuellt hos er/på er ort? Lokala händelser/intressepolitiskt arbete 

• Tipsa om matställen ni själva testat

• Intervjua någon medlem

• Gärna minst 1 nyhet/månad

OBS! 
Gällande bilder/ 
foton – tänk på 

att inte fota 
ansikten utan ett 

godkännande! 



Lokal Kalender

Vilka aktiviteter har ni på gång?
• Medlemsaktiviteter
• Möten (interna och externa) 

OBS! Vid aktivitet, kom ihåg att skriva ut:
- Var äger aktiviteten rum – ange tydlig adress 
- Datum och tid (start och slut)
- Eventuell anmälan, var görs den, senast datum för anmälan
- Informera om eventuella begränsningar i antalet deltagare 
- Prisuppgifter för att delta
- Kontaktuppgifter för att ställa eventuella frågor

Tänk på att 
informera förbundet 

på info@celiaki.se
att publicera era 

aktiviteter i 
medlemsappen med 

pushnotis till era 
medlemmar!

Tipsa gärna om
din aktivitet även

för icke
medlemmar t.ex
facebookgrupper

mailto:info@celiaki.se


Tack! 

FRÅGOR & 
FUNDER-
INGAR? 



• 27 april – Facebook – Hur gör man inlägg, taggar och länkade 
inlägg? Andra facebook-grupper  (instagram vid intresse)

• 2 juni – presentation av förbundet & Opinions- och 
påverkansarbete (GS & Ombudsman) 

• Egna förslag på ämnen? – Tipsa oss! Info@celiaki.se

Nästa datum för webinar! 

Inbjudan 
kommer 
via mail! 

mailto:Info@celiaki.se


Tack! 

Kontaktuppgifter: 

• Sanna Karlberg 
sanna.karlberg@celiaki.se

• Katarina Veerbet
katarina.veerbet@celiaki.se

• Magnus Filipsson
magnus.filipsson@celiaki.se

mailto:Sanna.karlberg@celiaki.se
mailto:katarina.veerbet@celiaki.se
mailto:magnus.filipsson@celiaki.se

	Tema HEMSIDAN�31 Mars 
	Välkomna!
	Förtroendevalda sidorna 
	Bildnummer 4
	Föreningens hemsida
	Redigera föreningshemsidan
	Lokala Nyheter
	Lokal Kalender 
	Tack! 
	Bildnummer 11
	Tack! 

