Medlemsregistret i IdrottOnline
Här följer en beskrivning över hur ni lägger in era medlemmar i IdrottOnline. För att få tillgång
till medlemsregistret behöver du ha rollen Huvudadministratör eller Klubbadministratör. Läs mer
om roller under fliken För förening på svenskboule.se
Lägg in alla föreningens medlemmar i IdrottOnline, både de licensierade och de olicensierade. De
medlemmar som är inlagda i IdrottOnline ligger till grund för det bidrag som boulen får från RF
varje år.

Gå till en IdrottOnline sida, t ex svenskboule.se eller din klubbs hemsida. Logga in genom att
klicka på hänglåset uppe i det högra hörnet. Ditt användarnamn är ditt IdrottsID eller ditt
fullständiga personnummer. Observera att det inte är samma inloggning som till SBF Online.

När du loggat in på din klubbs sida i IdrottOnline, klicka på fliken Administration

Klicka på Personer i menyn till vänster.

Nu kommer du in i medlemsregistret. Här kan du hantera uppgifter om klubbens medlemmar.
Du kan söka fram, lägga till, redigera och ta bort personer och kontakter. Här finns också
möjligheter att hantera klubbens egna roller och grupper, ta fram statistik mm.

Lägg till person
Klicka på Lägg till person för att lägga till en ny medlem i medlemsregistret. Följ instruktionerna
som står i den blå rutan beroende på vilken slags medlem du vill skapa. Om du fyller i fullständigt
personnummer kommer personens namn och adress upp i fälten automatiskt via SPAR men om
du bara fyller i födelsedatum måste du fylla i namn och adress själv.

Kolla så att informationen stämmer och klicka på Nästa

Ett nytt fönster kommer upp med medlemmens information. Här kan du fylla i ytterligare
uppgifter såsom telefonnummer, lägga till medlemmen i grupper, ge medlemmen roller i
föreningen och lägga till e-postadress. Om du lägger till en e-postadress kan inloggningsuppgifter
till IdrottOnline skickas till medlemmen. Klicka på Spara för att lägga in personen i
medlemsregistret.
Om ni är en flersektionsförening väljer ni Boule under Aktiv i idrott.

Importera medlemmar via Excel
Att importera medlemmar via Excel är en fördel om man ska lägga in flera medlemmar samtidigt
i medlemsregistret. Det första du måste göra är att ladda ner importfilen.

Spara importfilen på din dator. Öppna den sedan. Fyll i fälten som rödmarkerade. Förnamn,
efternamn, kön, fullständigt personnummer, gatuadress, postnummer, postort, land. Dessa är
obligatoriska för att importen ska slutföras! Du får inte ta bort några celler från den importfil
som du har laddat ner från IdrottOnline. Spara och stäng filen. Gå sedan tillbaka till IdrottOnline.

Logga in via hänglåset uppe i det högra hörnet om du har blivit utloggad.
Tryck på Importera

Klicka på Välj fil och bläddra fram till importfilen som du just sparat. Välj Öppna och sedan
OK. Notera att för att importen ska gå smidigt rekommenderas att den innehåller max 100
medlemmar. Dela istället upp filen i flera filer för en snabbare och smidigare import.

Kolla så att rätt personer skapas och att ändringarna är korrekta. Godkänn ändringarna och tryck
på Fortsätt.

Om importen slutfördes utan fel tryck då på OK. Dina medlemmar har då lagts till i
medlemsregistret.

Importera personer – vanliga fel
Om du får upp ett felmeddelande där det står ”Importen slutfördes med fel” så är det något i
importfilen som är ogiltigt. Du ser då vad som är fel i importfilen och vad du måste ändra på för
att kunna importera filen på nytt. Smidigaste sättet att göra detta på är att trycka på Exportera
rapporten. Rätta sedan till de fälten i excelfilen som var ogiltiga och importera därefter filen på
nytt.

Klickar du på OK så stängs rutan ner och ingen import av de felmarkerade personerna har skett.
De övriga medlemmarna har importerats i medlemsregistret.

Sök medlemmar i medlemsregistret
Klicka på Personer i menyn till vänster

För att få fram alla medlemmar som föreningen har inlagda i medlemsregistret klickar du på Sök.

Alla medlemmar syns nu i en lista nedanför Sök-knappen.
Du kan även välja att söka efter en specifik person.

Ta bort personer ur medlemsregistret
För att ta bort/avsluta medlemskap måste du först se till så att du står i föreningens
administration. Det gör du genom att först trycka på Ändra som ligger över rubriken som visar
vart du är någonstans på IdrottOnline.

Därefter byter du till Föreningen.

Klicka på Byt för att göra ändringen.

Klicka sedan på Personer i menyn till vänster

Därefter kan du välja att söka efter den personen som du vill ta bort.

Eller så gör du en fri sökning och får fram alla medlemmar som är inlagda i föreningen.

Alla medlemmar syns nu i en lista nedanför Sök-knappen.
Kryssa i rutan för den/de medlemmar som du vill ta bort. Och klicka på Avsluta medlem eller Ta
bort medlem

Avsluta medlem: behåller sökbarheten och sparar uppgifterna om medlemmen skulle bli
medlem igen
Ta bort medlem: tar även bort sökbarheten och inga uppgifter sparas.
Tryck på OK för att ta bort och Avbryt om du vill ha kvar medlemmen.

Fullständiga manualer hittar du på http://idrottonline.se/Support/Manualer/

