Information om förbundets e-postadresser och e-postverktyg
Astma- och Allergiförbundet erbjuder sen flera år tillbaka alla föreningar en egen e-postadress via
programmet Outlook som har upplägget föreningsnamn@astmaoallergiforening.se
Den är helt webbaserad så föreningen kommer åt sin mejl oavsett var man är eller om man använder
en dator, mobiltelefon eller surfplatta. Det är bara att surfa till: https://outlook.office365.com
Sen loggar man in med det användarnamn och e-post man har fått. Eftersom adressen är opersonlig
så kan föreningens styrelse själva avgöra vem eller vilka i föreningen som ska ha tillgång till mejlen.
En föreningsadress tillsammans med inloggningsuppgifter kan man få genom att mejla Niklas Olin på
förbundskansliet; niklas.olin@astmaoallergiforbundet.se

Mejladressen @astmaoallergiforbundet.se – Endast för de med nationella förbundsuppdrag
Anställda och förtroendevalda på central nivå inom förbundet har möjlighet (och ibland även en
skyldighet) att ha följande mejladress: förnamn.efternamn@astmaoallergiforbundet.se
Det handlar om personer som är anställda på förbundskansliet, FS-ledamöter, valberedningen,
revisorerna eller andra som på annat sätt agerar på uppdrag åt eller inom förbundet. Vid oklarhet har
förbundsstyrelsen rätt att avgöra vem eller vilka som får teckna sig för en sådan e-postadress.

Designa ett nyhetsbrev – Tips på verktyg
Flera föreningar har efterlyst verktyg där man kan designa lite snyggare e-postutskick än det man
normalt sett kan göra i sin vanliga e-post. Därför kommer här tips på tre enkla och användarvänliga epostverktyg där man kan skapa egna utskick/Nyhetsbrev. De är dessutom gratis upp till en viss nivå.
Men kom ihåg att moms kan tillkomma på alla priser nedan och att priserna kan ha justerats efter
publiceringen av denna text.
www.getanewsletter.com
Gratis upp till 100 mottagare, verktyget är på svenska.
Kostnad: Upp till 500 mottagare: 80 kr/mån, 500-1000 mottagare: 120 kr/mån, 1000-1500
mottagare: 160 kr/mån, från 1500 mottagare och uppåt: 200 kr/mån.
www.paloma.se
Gratis upp till 100 utskick/mottagare per månad. Verktyget är på svenska.
Kostnad: Man betalar för antal mejl man skickar ut per månad, om man har 100 mottagare i sin
sändlista och man en månad gör två utskick så blir det totalt 200 mejl som man får betala för.
Prisexempel: 500 mejl/mån kostar 179 kr, 1000 st kostar 279 kr, 3000 st kostar 429 kr.

www.mailchimp.com
Gratis upp till 2000 användare och max 500 mejl/mån. Verktyget är på engelska.
Kostnad: Olika prisnivåer beroende på hur stor organisation samt hur många funktioner man
behöver, allt från det billigaste på 100 kr/mån upp till 3000 kr/mån.

