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IdrottOnline
IdrottOnline (IO) beskrivs som ett gemensamt verksamhetssystem för svensk idrott
och kan användas för kommunikation och administration. Det innebär bland annat
hemsida, medlemsregister, redovisning av utbildningsverksamhet till SISU
idrottsutbildarna, rapportering av LOK samt ansökan av Idrottslyft.
Segelflyget har tidigare beslutat att alla klubbar i vår organisation ska gå med i
IdrottOnline för att vi ska få bättre möjligheter att bland annat arbeta med klubboch förbundsadministration på ett enklare och mer kostnadseffektivt sätt.
Vi ställs nu inför olika krav där bland annat rapportering av alla utbildningstimmar
(SISU) i vår verksamhet ska redovisas i Idrottonline, detta tillsammas med att vi även
har bestämt att lämna vårt gamla system för hantering av medlemsregister till att
under 2013 gå över till IdrottOnline.
Detta innebär att alla klubbar som är anslutna till Segelflyget ska börja använda IO
medlemsregister för sina medlemmar, vilket medför att Segelflyget kan administrera
alla anslutna klubbars medlemmar på ett effektivare sätt.
För att komma igång med detta vill vi att de klubbar som ännu inte har skaffat
IdrottOnline först måste göra detta. Det är enkelt att göra genom att gå in på
www.idrottonline.se och följa instruktionen för hur man aktiverar sin förening till IO.
När man gör detta så får den egna klubben en hemsida, den används som en portal
för att kunna logga in på den egna klubbens administrativa funktioner som
medlemsregister etc. Det är givetvis valfritt att även använda hemsidan som sin nya
klubbsida.
Med årets medlemssfaktura bifogas ett registerutdrag med den information vi hade
vid årskiftet. De klubbar som idag använder IO medlemsregister får då verifiera sitt
eget register mot Segelflygets och de klubbar som startar upp sina IO
medlemsregister får flytta över sitt eget medlemsregister in i IdrottOnline.
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Hur ska klubbarna gå till väga? (Se bilaga som förtydligar IO adm. av medlemmar)
1. För klubb som idag använder IO medlemsregister - verifiera klubbens
medlemsregister mot Segelflygets medlemsregister så att det stämmer
2. Klubbar som idag inte har använt IO medlemsregister får lägga in sina
medlemmar själva, kan göras manuellt.
3. Klubbar som vill få Segelflygets medlemsregister på en excel fil vilket kan
användas för import av medlemmar direkt in i IO, kontaktar Ann-Lis Olsson
annlis.olsson@segelflyget.se och begär en excelfil för sin klubb.
4. Alla medlemmar som registreras i IO medlemsregister ska anges som aktiva i
idrott: flygsport respektive flygsport-segelflyg.
5. Under fliken flygsport-segelflyg (vald idrott) ska medlemskategori under
rollegenskap anges. Här kan huvudmedlem, gästmedlem, familjemedlem etc.
väljas. Görs inget aktivt val anses medlemmen vara huvudmedlem.
6. De klubbar som vill ha hjälp med att flytta medlemsregister kan kontakta sitt
distriksidrottsförbund. Tex. erbjuder Västergötlandsidrottsförbund att lägga
in medlemmar i IO för 1 kr/inlagd medlem om de får en en excelfil.
Det går även bra att kontakta Segelflyget om man behöver support.

Efter att alla klubbar inom Segelflyget har skaffat Idrottonline så kommer vi fortsätta
att utveckla rutiner för hur medlemshantering mm ska fungera. Vår inriktning är att
alla klubbar inom Segelflyget har aktiverat och startat sitt medlemsregister i IO
senast 1/7 2013. De klubbar som har klart sitt medlemsregister vid denna tidpunkt
behöver inte rapportera medlemsändringar till Segelflyget enligt gammal rutin, utan
fortsätter med att själva administrera medlemmarna i IO.
SISU Idrottsutbildarna erbjuder utbildningar i de olika delar som finns inom
IdrottOnline, så vi rekommenderar att klubbfunktionärer som vill öka sina kunskaper
nyttjar SISUs olika erbjudanden på utbildningar.
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Bilaga - Medlemsregister i IdrottOnline
Hur ska klubbarna gå till väga?
1. För klubb som idag använder IO medlemsregister - verifiera klubbens
medlemsregister mot Segelflygets medlemsregister så att det stämmer
2. Klubbar som idag inte har använt IO medlemsregister får lägga in sina medlemmar
själva, kan göras manuellt.

Lägga in ny medlem manuellt – person nr behövs

3. Klubbar som vill få Segelflygets medlemsregister på en excel fil vilket kan användas
för import av medlemmar direkt in i IO, kontaktar Ann-Lis Olsson
annlis.olsson@segelflyget.se och begär en excelfil för sin klubb.

Import av medlemmar från Excel fil

4. Alla medlemmar som registreras i IO medlemsregister ska anges som aktiva i idrott:
flygsport respektive flygsport-segelflyg ska markeras.

5. Under fliken flygsport-segelflyg (idrotter:) ska medlemskategori under rollegenskap
anges. Här kan huvudmedlem, gästmedlem, familjemedlem etc. väljas. Görs inget
aktivt val anses medlemmen vara huvudmedlem.

Under rollegenskaper väljs medlemstyp

Rollegenskap - Huvudmedlem

