IdrottOnline och medlemsregistret för Segelflyget
Tidigare aviserad instruktion att använda rollegenskaper för typ av medlemskap fungerar rent tekniskt ej
för oss, då t.ex. rolltillhörighet ”huvudmedlem” endast kan finnas kopplat till en förening. Medlemmar
som är gästmedlem i ytterligare föreningar blir således endast gästmedlemmar, då rollegenskapen ägs
av RF.

Vi inför nu istället personlicens med medlemskategori för att få ordning på
medlemskapshanteringen mot alla klubbar, samt säkerställa att alla som ska få Nordic Gliding
finns rapporterade i medlemsregistret. Vi vill att alla klubbansvariga i IO genomför denna
komplettering så fort det är möjligt. Vi kommer senare att ta bort rolltillhörigheten som vi
tidigare använt.
Följande kategorier finns upplagda som personlicens under idrott Flygsport-Segelflyg.




Huvudmedlem SSF (Senior och junior, får tidning)
Föreningsmedlem SSF + tidning (föreningsmedlem som ej är aktiv men vill få tidning)
Familjemedlem SSF (Senior och junior, får inte tidning)

Övriga medlemskategorier; gästmedlem, stödjandemedlem etc. som finns under rollegenskap,
är en kategori som segelflyget inte behöver följa centralt, vilket betyder att dessa inte finns som
kategori under personlicens.

Nedan följer instruktion hur medlemmar tilldelas rätt personlicens för medlemskap.
1. Logga in på klubbens IO hemsida - välj medlemsregistret, markera Idrotter: FlygsportSegelflyg – välj Licenser

2. Markera personlicens

3. Väl licenstyp genom att trycka på rullisten, välj därefter kategori du vill använda. Se nästa bild

4. Välj kategori t.ex. Huvudmedlem SFF för att ansöka om medlemskap för huvudmedlemmar.
Därefter kan vid behov även medlemmar för Familjemedlem SSF hanteras respektive
Föreningsmedlem SSF + tidning som vill prenumerera på tidningen Nordic Gliding.

Not: Under licenstyp finns även FAI licens Gliding, denna licens kan man även ansöka om för
klubbmedlem som önskar få FAI sportlicens. Vi har även segelflygets funktionärer som
Segelflygchef, Segelflyglärare, Segelflyginstruktör och Segelflygtekniker – som vi även ska
registrera under personlicens.(Detta kan göras vid ett senare tillfälle)
5. När licenstyp är vald t.ex. Huvudmedlem SSF – visas även Licensperioden för vald licens, för
medlemskategori visas innevarande år. Därefter kan sökning genomföras, vilket medför att alla
klubbens medlemmar som är inlagda i IO syns. Det går att genomföra utökad sökning för vissa
kategorier av medlemar, förutsatt att dessa är valda inom roller i klubben sedan tidigare. Notera
dock problemet med gästmedlemmar enligt ovan.

6. När man i fortsättningen vill förlänga licenser, så är enklaste vägen att man även kryssar i rutan
för Sök person med vald licenstyp (gäller inte vid första registrering)
7. När sökresultater visar alla medlemmar – markeras boxen Ansök på varje medlem som ska
anmälas till den valda kategorin. Ska alla medlemmar väljas så kan man enkelt markera boxen i
huvudet för alla medlemmar, varvid alla medlemmar väljs. Detta förfarande gör att det går fort
att anmäla alla medlemmar (det är även möjligt att avmarkera enstaka medlemmar).

8. När de medlemmarna är markerade – sparas ändringen genom att trycka på Spara ändringar

9. Segelflyget centralt godkänner medlemmarna och på klubbnivå redovisas därefter medlemmen i
blå text färg och boxarna Ansök och Godkänd är gråmarkerade och kan inte längre redigeras
under innevarande licensperiod.

Genom att följa denna instruktion kan alla klubbar tillhörande Segelflyget få rätt medlemskategori på
sina medlemmar samt att alla som ska få medlemstidningen Nordic Gliding får denna.
Under innevarande år kan klubbar lägga till nya medlemmar, som även får ta del av kommande nummer
av medlemstidningen Nordic Gliding.

För 2014 gäller följande ang. medlemsavgifter:

Rörlig avgift per medlem
Senior (>25 år): 890 kr (inkl. tidningen Nordic Gliding) – registreras som Huvudmedlem SSF i IO.
Ungdom (≤25 år): 400 kr (inkl. tidningen Nordic Gliding) – registreras som Huvudmedlem SSF i IO.

Familjemedlem: 450 kr (ej medlemstidning) – registreras som Familjemedlem SSF i IO.
Familjemedlem junior: 130 kr (ej medlemstidning) – kan registreras som Familjemedlem SSF i IO, dock
med avseende på junior har hög rabatt för tillfället, rekommenderas Ungdom ovan istället för
Familjemedlem junior.
Stödjande/föreningsmedlem: 450 kr (inkl. pren. tidningen Nordic Gliding) – registreras som

Föreningsmedlem SSF + tidning i IO.
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