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INFORMATION OM EBAS
eBas är ett nätbaserat medlems- och administrationssystem som gör det möjligt för er i 
ungdomsrådet att ha ett medlemsregister, verktyg för att värva medlemmar samt att kunna 
rapportera uppgifter till oss i Sveriges ungdomsråd löpande under året. 

REGISTRERA ER FÖR EBAS 
Ert ungdomsråd har rätt till ett gemensamt konto som ni använder för att logga in i eBas. Ni 
måste utse en person som är ansvarig för kontot och som vi kan kontakta när vi vill nå ut 
med information eller påminnelser. För att registrera er för eBas så klickar ni på länken 
här nedanför och fyller i formuläret. Vid problem se längst ned på dokumentet.  

Länk: http://goo.gl/forms/2K8kKDfDH8 

DE UPPGIFTER SOM VI VILL ATT NI LÄGGER IN I EBAS 
Stadgar 
Dessa behöver ni bara lägga in en gång. Sedan finns de kvar och behöver inte uppdateras 
så längre ni inte beslutar om en ändring. Stadgan skrivs in direkt i eBas. 

Årsrapport 
Årsrapport, även kallad verksamhetsberättelse, är en sammanfattning av den verksamhet 
som ni i ungdomsrådet har bedrivit under året. Rapporten skrivs direkt i eBas och förutom 
att skriva en kort sammanfattning av vad ni har gjort under året så får ni också fylla i lite 
kryssfrågor. En årsrapport ska skrivas för varje verksamhetsår och lämnas senast i 
december varje år. 

Årsmötesprotokoll 
Detta är protokollet ifrån årsmötet, det möte då ni väljer styrelsen, beslutar om stadgar 
och eventuellt antar större organisatoriska dokument mm. Årsmötesprotokollet måste vara 
signerat av mötesordförande, mötessekreterare och mötesjusterare. Protokollet signeras 
genom initialer på botten av alla sidor i protokollet samt en full namnteckning med 
namnförtydligande på sista sidan. Mötesprotokollet laddas upp i eBas som en PDF-fil. 
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Årsmötesprotokollet ska läggas upp i eBas så snart som möjligt efter varje gång som ni har 
haft årsmöte, dvs. en gång om året såvida ni inte har extrainsatt årsmöte. 

Årsmötesrapport 
Denna rapport är en sammanfattning av årsmötet och handlar framför allt om vilka som 
blev valda till olika förtroendeposter i ungdomsrådet, exempelvis vilka som sitter i styrelsen. 
Rapporten fylls i direkt i eBas och ska skrivas in så snart som möjligt efter varje gång som ni 
har haft årsmöte, dvs. en gång om året såvida ni inte har extrainsatt årsmöte. 

Medlemsrapportering 
Utöver detta så ska alla era medlemmar skrivas in i eBas. Detta kan göras på tre olika sätt. 

− Antingen så kan ni i eBas ladda ner ett format för en Excel-fil som ni skriver in
medlemmarnas uppgifter i och sedan laddar upp i eBas. Detta är det smidigaste
sättet om ni har många medlemmar sedan tidigare.

− Alternativ nummer två är att skriva in varje medlem en och en i eBas.
− Alternativ tre är att aktivera den länk i eBas som tillåter att folk anmäler sig själva för

medlemskap i ert ungdomsråd. Då behöver inte ni skriva in medlemmarna utan de
kan skriva in sig själva.

Medlemmarna kan skrivas in i eBas när som helt under året men ska rapporteras senast i 
december varje år. 

OBS. Kom ihåg att alla medlemmars medlemskap måste förnyas varje år! 

RAPPORTERA FÖR RÄTT ÅR 
Viktigt att tänka på när ni skriver in uppgifter i eBas är att kolla vilket år ni är inne på så att 
det inte blir fel och ni exempelvis skriver in  Årsrapporten för 2019 på år 2020. Vilket år ni 
skriver in uppgifter på ser och ändrar ni längst upp på sidan när ni är inloggade i eBas. 

ÖVRIGA FUNKTIONER 
Utöver årsrapporteringen så finns det också lite andra funktioner i eBas som är väldigt 
användbara. Exempelvis kan ni få ut en sammanställd lista över kontaktuppgifter till alla era 
medlemmar. Bästa sättet att hitta alla funktioner som finns i eBas är genom att ni testar! 
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KONTAKT
Detta ska vara allt om eBas. Om ni har några som helst frågor tveka inte att kontakta 
kansliet eller vår ordförande, vi vägleder er!

Oruba Abu-hammam

Ordförande

oruba@sverigesungdomsrad.se 

John Liljegren

Verksamhetschef 

john@sverigesungdomsrad.se 

Övriga kontaktuppgifter hittar ni här: http://www.sverigesungdomsrad.se/kontakt/ 




