IdrottOnline och licenser för Segelflyget 2019
”finns i licensmodulen”
Detta är en instruktion för ansökan av licens som används för medlemskategorier och
funktionärer.
Följande licenser finns:
SSF Familjemedlem
SSF Föreningsmedlem med tidningen NG
SSF Huvudmedlem
SSF Segelflygchef
SSF Segelflyginstruktör
SSF Segelflyglärare
SSF Segelflygtekniker
SSF Steg-2 tränare
SSF Steg-3 tränare
Till detta kommer även FSF att publicera SSF FAI License Gliding
Varje licens har en benämning på giltighetstid:
tex. Segel medlem 2019-2020

Nedan följer instruktion hur funktionär tilldelas rätt personlicens.

Logga in på klubbens IO hemsida - välj Licenser, som nu ligger längst upp i menyn.
Välj Personlicenser
Välj Personer
Välj sedan Underidrott: Segelflyg – för att filtrera licenser för segelflyg

Välj licens som ska ansökas t.ex SSF Huvudmedlem - genom att markera licensen välj rutan

När licenstyp är vald t.ex. SSF Huvudmedlem tryck på sök knappen för att få fram alla
medlemmarna i klubben

När man tryckt på sök knappen kommer medlemmar att visas, man kan välja visning av olika antal
medlemmar åt gången. Markera vilka medlemmar som ska ha licensen, i detta fall nedan så är det SSF
Huvudmedlem.

När de medlemmarna är markerade – sparas ändringen genom att trycka på Ansök.
Val av andra licenser görs på samma sätt som ovanstående exempel.
Ang. medlemslicenser för 2019
Nytt för 2019 är att vi valt att ha 2 års period på medlemskategorier, dvs. medlemsperiod gäller
för 2019-2020. Det betyder att vi kommer ha en avstämning januari 2020 för ev. ta bort
medlemmar som inte fortsätter för 2020.
Val av medlemskategorier rekommenderas att utföras under januari 2018 (senast februari), då
detta underlag ligger till grund för bland annat adresser för utskick av tidningen NG.
Medlemsfakturan till alla Segelflygets klubbar skickas ut i januari och bygger på medlemsstatus
från dec. 2018, medlemsfakturan ska betalas senast 30 april 2019 för att klubben ska få
rösträtt.
Segelflyget kommer godkänna licenserna efter ansökan. När det gäller olika funktionärer som
tex. segelflyglärare, kommer efter sedvanlig ansökan om dessa funktionärer Segelflyget att
fakturera aktuell klubb. När fakturan är betald kommer Segelflyget markera licensen betald och
godkänd.
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