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Styrelsen har senaste året bl a arbetat med att se över ett efterlängtat och efterfrågat 
område, vår hemsida/intranät . 
 
För att effektivisera styrelsens arbete har ledamöterna olika ansvarsområden. 
Ett av dessa områden är hemsidan/intranätet och det är vi, Anita Holm och Jeanette 
Nilsson som är utsedda att ansvara för detta område. 
 
Styrelsen ser intranätet som föreningens primära informationskanal utöver den redan 
etablerade informationskanalen via länsombuden. Vi har gjort en översyn av sidan och 
styrelsen har tagit beslut om förändringar/förenklingar som vi hoppas ska genomföras 
inom det närmaste. 
 
All information, dokument mm från styrelsen till medlemmarna kommer att publiceras på 
intranätet direkt av styrelseledamöterna själva. För att kunna ta del av den senaste 
informationen från föreningen så behöver du som är medlem ha en inloggning till 
föreningens intranät på hemsidan och vi har uppmärksammat att flera medlemmar inte 
har någon inloggning. Vi har sedan tidigare kunskap om att detta har varit problematiskt 
och är en av de förenklingar som vi prioriterat att jobba vidare med. 
 
 

Så här loggar du in på intranätet 
 

För att kunna logga in på intranätet behöver du först ansöka om behörighet.  
 

Det gör du via hemsidan och det formulär som heter ”ansök om medlemskap”.  
 

Du hittar formuläret genom att gå in på föreningens startsida och sedan klicka på  
”bli medlem” i raden högst upp på sidan.  
 

Du fyller i formuläret på hemsidan och skickar in det (via knappen ”register” längst ner i 
formuläret).  
 

Du kommer att behöva ange ett användarnamn och då ska du använda din personliga 
e-postadress. Tänk på att inte använda en gemensam e-postadress som exempelvis en 
funktionsbrevlåda/myndighetsbrevlåda. 
 

Så snart din ansökan om behörighet är godkänd får du ett mejl till den e-postadress som 
du angivit och du kan då logga in på intranätet på föreningens hemsida. 
 
 
Väl mött i det fortsatta arbetet med föreningens intranät och tack på förhand för att du tar 
dig tid att registrera dig så att du kan ta del av aktuell information. 
 
 
Styrelsen genom hemsideansvariga 
 

Anita Holm (anita.holm@hogsby.se) och Jeanette Nilsson (jeanette.nilsson@lerum.se) 


