
Lathund – min.ebox.nu 
 

Börja med att surfa in på adressen https://min.ebox.nu 

Logga in med ditt personnummer och bekräfta med bankID 

Nu är du inne i vyn 

 

Under filerna ser du datum och två ikoner, en gubbe och en penna. Intill dessa ser du en siffra. På 

mitt styrelseprotokoll från den 12/7 ser vi att tre har läst (gubbe) och tre har signerat (pennan). 

Skapa ny signering 
För att skapa en ny signering klickar du på Lägg till ett nytt meddelande 

 

Ange ett ärende och välj om personnummer ska visas (dessa bör finnas med på konstituerande 

protokoll och årsmötesprotokoll. Tänk på att maskera dem innan ni lägger ut på hemsida). 

Bifoga protokollet/filen som ska signeras (Måste vara PDF). Klicka sedan på Spara 

https://min.ebox.nu/


 

Här ser du den färdiga filen. Klicka på knappen Signera (till höger) och signera med ditt BankID.  

Klicka sedan på länken på vänster sida (intill ”blomman”), välj de tre prickarna och kopiera länken 

(överst i listan som visas). Denna kan ni nu skicka till de som ska signera, antingen via mail, sms, 

Messenger eller andra kontaktvägar ni har. 

Signera ett dokument 
Klicks på länken du fått till dokumentet och bekräfta med BankID 

 

Intill dokumentnamnet på högersida finns nu en knapp: Signera. Du kan klicka på dokumentlänken 

om du vill läsa dokumentet innan du signerar men det viktiga är att du måste klicka på knappen 

Signera och bekräfta med BankID för att dokumentet ska vara signerat. 

I rutan som dyker upp ska du nu se en pennaikon intill ditt namn. 

 



Hämta/spara ett signerat dokument 
Klicka på dokumentet du vill hämta i listan. Information om det visas. 

 

Kontrollera att alla deltagare har signerat, det ska finnas en penna intill alla namnen. Här ser jag att 

jag, Lars och Taru har signerat.  

Klicka då på länken vid Signerad fil 

Det signerade dokumentet visas och du kan nu spara det via antingen skrivarikonen eller 

diskett/spara som ikonen. 

 

 

Denna tjänst är gratis och signeringen är godkänd eftersom den är bekräftad med BankID men du kan 

inte göra några protokollnoteringar vid signeringen. 

Här gärna av dig om du har några frågor 

Agnes Thorlaksdottir, sekreterare SDHK, sekreterare@sdhk.net  

mailto:sekreterare@sdhk.net

