MANUAL IDROTTONLINE IDROTTSMEDEL/PROJEKTANSÖKNINGAR
För att kunna skicka in en ansökan behöver:
•

•

•

du ha rollen ordförande, kassör eller Idrottsmedel firmatecknare. Här finns manual för
hur man lägger till dessa roller:
https://support.idrottonline.se/support/solutions/articles/11000033279-uppdaterastyrelsen Tänk på att om du har nyligen fått rollen tillsatt på dig kan du behöva logga
ut och logga in igen.
både ordförande och kassör måste vara angivna i systemet och de måste ha en epostadress inlagd under Kontakt.
Här finns en manual som förklarar hur du redigerar en person:
https://support.idrottonline.se/support/solutions/articles/11000032962-redigeramedlem
Föreningen ha ett BG- eller PG-nummer publicerat på föreningens Idrottonline-sida.
Om ni inte har något nummer så skickar ni det till lok@rfsisu.se så hjälper de er.

1. Logga in på föreningens Idrottonline-sida via hänglåset uppe i höger hörn.

5. Idrottsmedel kan endast ansökas inom dem projekten som bouleförbundet eller distrikten
har skapat. Följande alternativ finns som valbara när ansökan skapas. Det är endast den sista
rubriken "Idrottsmedel" som är obligatorisk att fylla i.
•

Idrottsmedel via anger vilket förbund eller SISU som är ansvariga för projektet.

•

Kategori innebär inom vilket område som medlet syftar till att användas.

•

Idrottsmedel är det specifika projekt som ansökan avser.

7. När man har valt ett alternativ i rullistan för "Idrottsmedel" kan man gå vidare till nästa steg
i ansökan. Om ansökningsperioden för ett projekt har passerat eller ligger längre fram i tiden
går det inte att klicka på knappen Ansök.
8. Alla fält i ansökan som är markerade med en röd stjärna är obligatoriska att svara på.
9. Alla som har åtkomst till fliken ”Idrottsmedel” kan skapa och spara en ansökan. Ägaren av
idrottsmedlet (ex. ett förbund) är den som bestämmer vilka roller som krävs för att
kunna skicka in en ansökan. Kan man inte skicka in en ansökan så kan man fylla i uppgifterna
och spara den. På så sätt kan någon annan i föreningen sedan gå in och skicka in en ansökan
som redan är sparad.
10. För att spara en ansökan så klickar man på ”Spara”-knappen och för att skicka in en
ansökan så klickar man på ”Skicka in”-knappen.

