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* Användarribban = den svarta balken överst på din sidas fönster 

 

Logga in: 

 

 

 

 

 

 

Epost (civil2.se) - här loggar du in till din civil2-adress om du har valt att ha ett e-postkonto. 

För medlemmar - Här ligger information för dig som medlem, för föreningsverksamhet samt 

information som rör Civilförsvarsförbundet 

Hemsida - Här loggar du in för att komma åt föreningens egen lokala hemsida eller sidor 

som rör ditt uppdrag. 

MAX - här loggar den med behörighet in för att komma åt medlemsregistret. 

 

Stegen till att bli användare: 
1) Man ansöker om medlemskap på civil.se genom att fylla i medlemsformuläret 

När man har betalat så aktiveras medlemskapet och först då förs uppgifterna in i MAX. 

2) Medlemmen skapar sin inloggning på civil.se: 

Skapa en användare/inloggning: 
1) Gå in på Civilförsvarsförbundets hemsida (civil.se) 

2) Uppe i högra hörnet, i den gråmarkerade raden finns fliken ”Logga in” 

Fortsättning nästa sida… 

 

 

Observera! Tryck aldrig på cirkelpilarna uppe i användarribban! 

  
(Det gör att allt börjar uppdateras och det tar lång tid och ställer förmodligen till problem.) 
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3) Under denna flik väljer du Hemsida 

 

 

 

 

 

 

 

4) Du kommer nu till inloggningssidan 

5) För att skapa ett nytt konto väljer du ”Registrera” 

 

 

 

 

 

 

 

6) Fyll i ett användarnamn, din e-postadress samt ditt personnummer 

Den e-postadress du använder samt ditt personnummer måste finnas registrerat i Max 

för att din inloggning skall fungera. 

 

7) När detta är klart får du inom kort ett lösenord till den mailadress du uppgett 

8) Du kan logga in när du har fått ditt lösenord 

9) När du loggat in kan du ändra detta lösenord under ”Ändra min profil” 
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…Fortsättning på Stegen att bli användare på sid 1: 
3) Åtkomst till olika sidor styrs av uppdrag. 

Man kan logga in på olika sidor. Vilka sidor som Användaren har åtkomst till beror på vilka 

uppdrag denne har inom Civilförsvarsförbundet. Du som medlem ska alltid ha åtminstone åtkomst 

till din förening. Exempel: 

* För medlemmar 

* Instruktörer 

* FRG-ansvarig 

Detta styrs via MAX under ”Uppdrag”. 

 

 

Föreningens hemsida:  
Den som kan redigera på föreningens hemsida är den som har blivit vald att vara webbansvarig. 

Behörigheten ges via förbundskansliet via underlaget ”Beslut från årsmöte”. 

 

Liten förklaring av sidans uppbyggnad: 
Sidan med texten ”Välkommen till…” finns under två rubriker: 

Under den gula fliken med föreningens namn högst upp i menyn samt under Hem. 

 

Föreningens sida uppdateras av: 

Webbansvarig på föreningen (utom Kontaktraden). 

Webbansvarig: 
Den som ska vara webbansvarig för en förenings sida måste se till att ha kompletta person- och 

kontaktuppgifter (fullständigt personnummer och e-postadress) i MAX, samt så måste kansliet 

lägga till ”webbansvarig” under Uppdrag i MAX. 
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Sidan ”Kontakta oss”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B Kontaktperson (sidfoten): 

Här står kontaktuppgifter till 

föreningen, och visas längst ner i 

sidfoten på alla sidor.  

Den kontaktpersonen som ska stå här 

väljer man i MAX – fliken Föreningar. 

Ändras info på föreningens sida i MAX så 

kopplas det till hemsidan. 

 

 

Uppdateras av: 

MAX-ansvarig i 

föreningen 

 

Namnet 
Uppdraget 

E-postadressen 
 
 

 
A 

Namn 
Adress 
E-postadress 

 
B 

A Kontaktrutorna:  

Här ska kontaktuppgifterna till vissa personer i 

föreningen stå.  

Med anledning av den nya GDPR-lagen så har vi 

tagit bort kopplingen så man får alltså själv lägga in 

önskade uppgifter som namn, uppdrag, och 

kontaktuppgifter. 

 

Gör så här 
1) Logga in på civil.se - Gå till din förening 

2) Klicka på Mina webbplatser (nyckeln) 

3) Gå till Sidor 

4) Sök upp sidan i fråga (Kontakta oss) 

5) Där finns en html  - [contacts] – ta bort den och skriv 

din text. 

___________________________________________ 

 

Uppdatera uppdragen 
Föreningar kan uppdatera uppgifter om uppdrag 

genom att fylla i ”Beslut från årsmöte-formulär, finns på 

civil.se - För medlemmar – Föreningsverksamhet - och 

länken ”Beslut efter årsmöte” och skicka denna till 

administration@civil.se.  

 

 

Uppdateras av: 

Webbansvarig och 

kanslipersonal 
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Bilden visar hur html-texten ser ut i redigeringsrutan 

 

 

 

 

 

Diverse tips 

 
 
 

Ändra webbansvarig 
 

Om föreningarna vill ändra webbansvarig så fyller de i ”Beslut 

efter årsmöte-formulär, finns på civil.se - För medlemmar – 

Föreningsverksamhet - och länken ”Beslut efter årsmöte”, och 

skickar denna till administration@civil.se. 
 
 

Maila samtidigt den tidigare webbansvarige så att kansliet 

kan ta bort denna. 
 

 

 

 
 

 

Nytt Lösenord 

Lösenord till hemsidan skapar föreningsmedlemmen själv. Detta gör du på din profil när du är 

inloggad på Nytt lösenord, och Upprepa nytt lösenord. Kom ihåg att spara! 


