
LÄTT ATT KOMMA IGÅNG

Ladda ner appen och logga in. Sök efter Liberalerna i Appstore eller Goog
lePlay. Välj Aktivera ditt medlemskonto första gången. Följ instruktionerna i 

appen. Använd den mejladress som du brukar få liberal post till. Du kan också 
använda ditt personnummer eller medlemsnummer. 

Gör dina egna inställningar. Under Mer längst ner till höger, hittar du Min sida 
där du kan kolla och ändra dina uppgifter i medlemsregistret, betala medlems

avgift och hitta viktiga länkar och kontaktuppgifter. Här kan du också styra hur du 
vill ha din kommunikation från Liberalerna, som mejl eller pushnotiser.

Kolla inställningarna i telefonen. Här ställer du in hur appens notiser visas på 
din telefon.

Iphone: Välj Inställningar i din mobil, välj Notiser och säkerställ att du tillåter 
notiser från den app som heter Liberalerna. 
Android: Välj Inställningar, därefter Appar och meddelanden. Öppna Appar, leta 
upp Liberalerna och välj Aviseringar.  

Börja med 
att aktivera 
ditt konto. 
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Liberalernas medlemsapp finns för både Iphone och Android.  
Du kan också logga in via dator på medlem.liberalerna.se.  
Här hittar du all information från Liberalerna, och här kan du kan 
ändra adress och betala medlemsavgift. Om du inte vill använda 
själva appen dagligen, får du mejl som vanligt.

Kom igång med  
Liberalernas medlemsapp

SÅ FUNKAR APPEN

Hemflödet. Samma princip som Facebook med ditt eget flöde av inlägg från din 
förening, ditt förbund, Liberalernas riksorganisation och från olika grupper 

som du tillhör. I grupper kan du själv göra inlägg. Du kan reagera och kommentera 
på inlägg från förening, förbund och riksorganisation – men inte själv skriva inlägg 
som kan ses av alla medlemmar.

Filer. Här hittar du dokument och bilder. Enklast hittar du genom att söka, men 
du kan också leta i mappar på de olika nivåerna.

Kalender. En kalender för alla liberala möten och kampanjer. Tacka ja eller nej till 
inbjudningar och ladda ned till din egen kalender om du vill.

Aviseringar. Ett snabbt sätt att få överblick på vad som hänt sedan sist som berör 
dig: möten, tillagda filer, nyheter och kommentarer.

Mer. Här kan du ändra adress, betala medlemsavgift, bli månadsgivare, prenume
rera på nyhetsbrev och styra hur du vill ha din information från Liberalerna.

Frågor, teknik och krångel: hör av dig till support@liberalerna.se så hjälper vi dig!



Jag kan inte logga in.
Kontakta support@liberalerna.se så hjälper vi dig.

Jag är ordförande, men kan ändå inte se min förening eller göra inlägg.
Kontakta support@liberalerna.se så hjälper vi dig.

Jag vill ha mer information i min mobil och mindre i mejlboxen. Hur gör jag?
Gå in under Mer i menyn längst ned, och välj Kommunikation. Här kan du styra om 
du vill ha mejl eller pushnotiser. Mejl är förvalt, men du kan ändra som du vill. Om du 
kryssar ur båda, kommer du enbart att få informationen när du går in i appen.

Varför hittar jag inga inlägg eller filer från min förening?
Under våren 2019 inför vi appen steg för steg. Det är många som ska lära sig att 
använda den. Under en övergångs period kommer du att få en del information i 
appen medan annan information kommer via andra kanaler.

Jag får inga notiser i min mobil, fast jag har gjort alla inställningar rätt.
Vi har fortsatta tekniska problem med pushnotiser, framförallt i Iphone. Vi jobbar på 
en långsiktig lösning, men ett knep som kan hjälpa tillfälligt:
1. Logga ut ur appen
2. Logga in igen
3. Dubbelklicka på hemknappen och svep bort appfönstret
4. Öppna appen igen, du bör nu få frågan om du tillåter appen att skicka notiser

Varför kan jag inte skriva ett inlägg, som på Facebook?
Bara administratörer kan skriva inlägg till alla medlemmar i föreningen/förbundet. Du 
kan reagera på allt innehåll med en emoji, och du kan kommentera en del innehåll. 
Appen är i första hand en informationskanal där det ska vara lätt att hitta nyheter och 
evenemang. I nästa steg kommer vi också att utveckla möjligheterna till debatt och 
dialog.

Jag vill se vilka andra som är med i min förening, eller skicka ett meddelande till 
en annan medlem, kan jag göra det?
Nej. Som medlem i ett parti har du grundlagsskyddad rätt att dina uppgifter inte ska 
lämnas ut. Därför kan inte andra medlemmar söka efter dig eller se att du är med
lem. Enbart administratörer har tillgång till medlemsuppgifterna.

Jag vill inte att andra ska se att jag är med i Liberalerna. Hur gör jag?
Du är anonym i appen så länge du inte skriver några kommentarer. Enbart adminis
tratörer kan se ditt namn, och de har förbundit sig att följa GDPR och annan lagstift
ning för att skydda din integritet.

Fungerar appen på iPad och andra läsplattor?
Det går att öppna och använda appen även på plattor, men den är inte optimerad 
för till exempel liggande format på en platta.

Jag har en idé om vad som borde gå att göra i appen!
Vad bra! Kontakta oss på app@liberalerna.se. Alla idéer är välkomna, och appen är 
under ständig utveckling.

Frågor och svar

Frågor, teknik och krångel: hör av dig till support@liberalerna.se så hjälper vi dig!


