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Manual för att söka föreningsbidrag 

 
1. Föreningsbidrag 

Du kan söka föreningsbidrag direkt på webben. 
 

 Bidrag söker du på bidrag.habo.se 
 Föreningsuppgifter uppdaterar du på forening.habo.se 

 
Föreningar som söker bidrag behöver vara inloggade och ha godkänt föreningens uppgifter. 
 
Följande bidrag kan du som inte tillhör en förening söka utan att vara inloggad: 
 

 Projektbidrag för publika arrangemang 
 Bidrag för traditioner och högtider 
 Ungdomsbidrag 

 
2. Lösenord 
För att söka bidrag på webben måste föreningen ha inloggningsuppgifter. Saknar du 
inloggningsuppgifter mejla forening@habo.se. Enbart styrelsemedlemmar kan få 
inloggningsuppgifter. Lösenordet är personligt.  
 
3. Logga in 
Gå in på forening.habo.se eller bidrag.habo.se. Logga in med användarnamn och lösenord högst 
upp i högra hörnet. 
 
4. Uppdatera föreningsuppgifter 
Föreningen ansvarar för att uppdatera sina uppgifter. Om du ser meddelandet ”nytt 
godkännande krävs” när du loggar in (se bilden nedan) behöver du uppdatera föreningens 
uppgifter. Klicka då på den blå texten ”Webb-Förening” för att uppdatera/godkänna 
uppgifterna.  

http://bidrag.habo.se/
http://forening.habo.se/
http://forening.habo.se/
http://bidrag.habo.se/
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a. Ändra uppgifterna som behöver uppdateras. Föreningens adress och bankuppgifter kan 
inte ändras utan mejla dessa till forening@habo.se 
 

b. Kontrollera att årsmötesmånad stämmer. Om ingen mötesmånad anges så kommer det 
stå mars. 
 

c. Godkänn uppgifterna längst ner på sidan. 
 

5. Söka bidrag 
a. Logga in på bidrag.habo.se 

 
b. Klicka på bidraget du är intresserad av att söka. Du klickar på dokumentikonen längst 

till höger för att komma till bidragsansökan. 
 

c. Fyll i uppgifterna som efterfrågas. Om det är en * vid uppgiften är den obligatorisk. När 
alla fält är ifyllda klickar du på ”fortsätt”. 
 

d. Kontrollera att ansökan stämmer och klicka ”godkänn”. Är det något som inte stämmer 
klickar du ”tillbaka”. Du kan inte ändra uppgifterna när du klickat på ”godkänn”. 
 

6. Ladda upp dokument 
I bidragsreglerna kan du läsa om vilka dokument som behöver laddas upp. Om du gör en 
ansökan som förening hanterar du uppladdning av dokument enligt nedan. Är du inte en 
förening mejlar du de efterfrågade dokumenten till forening@habo.se 
 
Ladda upp dokument i ansökan 
När du gör en ansökan kommer du till en sida för att ladda upp dokument. I rullistan väljer du 
den dokumenttyp som passar. 
 
 

mailto:forening@habo.se
http://bidrag.habo.se/
mailto:forening@habo.se
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Om du väljer ”ladda upp nu” öppnas det upp en ny ruta där du får välja dokument att ladda upp från 

din dator. 

 
a. Markera det dokument du vill ladda upp genom att klicka en gång på 

dokumentet och klicka öppna. 
 

b. Klicka sedan på ladda upp fil. Filen laddas upp på föreningens 
sida. Repetera tills alla bilagor är uppladdade. 
 

c. När du laddat upp alla bilagor trycker du på fortsätt. 
 

d. I sista steget kan du antingen välja att skriva ut ansökan eller gå tillbaka till startsidan 
om ni ska söka ett till bidrag. 

 
Ladda upp dokument i Dokumenthanteringen 
I Dokumenthanteringen kan dokument laddas upp när du vill under året. 
Dokumenthanteringen finns längst upp till vänster på bidrag.habo.se. Specifika dokument som 
efterfrågas kan laddas upp och kopplas till pågående ansökan. 
 

7. Samlad lista för dina bidragsansökningar 
När du är inloggad på bidrag.habo.se kan du få en samlad lista med pågående och avslutade 
bidragsansökningar. Klicka på ”Våra bidrag” för att komma till listan. Välj ”alla statusar” i 
rullistan längst upp till vänster för att få en samlad överblick. 
 

8. Bidragsansökan för privatpersoner 
Du kan söka bidrag på bidrag.habo.se. Bidragen som du kan söka som privatperson har en blå 
dokument-ikon.  
 
Klicka på ikonen och fyll i alla uppgifter. Alla obligatoriska uppgifter är 
markerade med *. Kontrollera alla uppgifter. Är det något som inte stämmer klicka 
tillbaka. Stämmer allt? Klicka godkänn. 
 
När du klickat på godkänn skickas din ansökan in. Du måste komplettera ansökan med de 
bilagor som nämns under ”Dokumentinformation” för att din ansökan ska vara komplett. 
Bilagor mejlas till forening@habo.se. Samtliga bilagor måste vara inskickade senast sista 
ansökningsdatum. 

 
9. Problem eller frågor vid bidragsansökan 
Kontakta forening@habo.se för att boka tid. 
 


