Manual Föreningsrapporten
Alla föreningar ska årligen skicka in en Föreningsrapport till SBF. Föreningsrapporten skickas
in via IdrottOnline.
Mer om IdrottOnline, t ex hur ni skaffar inloggning, kan ni läsa på www.svenskboule.se under
För Förening -> IdrottOnline.
Föreningsrapporten visar hur många medlemmar som är aktiva i föreningen samt uppgifter på
vem som är ordförande, sekreterare och kassör i föreningen. Det finns även några frågor från
breddkommittén att besvara. Det är viktigt att alla föreningar skickar in Föreningsrapporten.
Logga in på IdrottOnline via hänglåset uppe till höger. Användarnamn är ditt IdrottsID (t ex
IID0111111) eller ditt fullständiga personnummer. Inloggningarna till IdrottOnline är personliga.
Observera att det inte är samma inloggning som till SBF Online.

Alla medlemmar som har Klubbmedlemsbehörighet kan fylla i rapporten. För att skicka in
föreningsrapporten behöver du vara Huvudadministratör eller Klubbadministratör.
Klicka på Administration

Klicka på Årsrapporter i menyn till vänster

Klicka på Skapa föreningsrapport

Om du får upp ett förbudstecken när du trycker på Skapa föreningsrapport betyder det att du
inte har valt vilken idrott som rapporten ska handla om. Du byter till Boule genom att klicka på
Ändra högst upp på sidan, välj Boule i rullistan och klicka därefter på Byt.

Innehållet i Föreningsrapporten

Se till att rapporten stämmer. Om inte rapporten stämmer kan ni avbryta och uppdatera
roller och medlemsregistret under Administration -> Personer.

När rapporten stämmer och ni har besvarat frågorna ska ni skicka in
Föreningsrapporten.
Det gör ni genom att klicka på Skicka till SF.

Så här gör ni för att tillsätta roller
Roller tillsätter ni under Personer i medlemsregistret. Huvudadministratör och
Klubbadministratör kan tilldela roller. Klicka på Personer i menyn till vänster. Använd
sökfunktionen för att hitta rätt person och klicka på namnet så att personens uppgifter öppnas i
en ny dialogruta.

Roller tilldelas på varje medlems profil under Roller. Alla roller tilldelas på samma sätt. Klicka på
Redigera och klicka sedan i rutan framför den roll/de roller som du vill tilldela. Klicka därefter på
Välj längst ner eller högst upp på sidan och sedan på Spara.
Observera att personen först måste vara inlagd i medlemsregistret innan en roll kan tilldelas.

Ordförande, kassör och sekreterare kan även tillsättas via rutan Roller i föreningen. Klicka på
Personer. Till höger finns Roller i föreningen.

Klicka på Redigera
Sök upp personen genom att skriva in förnamnet i fältet för rollen du vill lägga till. Klicka på
namnet för att välja personen. Gör så för alla roller du vill lägga till. Tryck på Spara.
Observera att personen först måste vara inlagd i medlemsregistret innan en roll kan tilldelas.
Medlemsregistret
Hur ni lägger in era medlemmar i IdrottOnline kan ni läsa om på www.svenskboule.se under För
förening -> IdrottOnline -> Medlemsregistret i IdrottOnline.

Mer information om IdrottOnline finns under För förening -> IdrottOnline på svenskboule.se
samt på www.idrottonline.se

