Under sommaren vill SBF att samtliga föreningar går igenom och uppdaterar sitt
medlemsregister. Ni ska se över:
•
•

•

SBFs tillgång till ert medlemsregister
Kontrollera så att samtliga medlemmar är inlagda med fullständigt
personnummer/som utländsk medborgare och är markerade som Aktiv i idrott
biljard.
Se till så att samtliga personer som är medlemmar i föreningen finns i ert
medlemsregister i IdrottOnline.

Nedan följer instruktioner hur ni gör detta. Du behöver ha rollen Huvudadministratör eller
Klubbadministratör för att få tillgång till dessa delar.

Ändra inställning för medlemsregistret
1. Logga in i IdrottOnline via hänglåset uppe till höger.
2. Om du är medlem i flera föreningar, klicka på pilen vid ditt namn i menyn överst på
sidan och välj rätt förening.
3. Gå in på Administration i menyn överst på sidan.
4. Gå in på Inställningar i menyn på vänster sida.
5. Klicka i antingen Endast läsa eller Läsa och ändra för organisation Biljard.
6. Klart!

Kontrollera vilka medlemmar som är inlagda utan fullständiga uppgifter
och/eller inte är markerade som Aktiv i idrott
1. Logga in i IdrottOnline via hänglåset uppe till höger.
2. Om du är medlem i flera föreningar, klicka på pilen vid ditt namn i menyn överst på
sidan och välj rätt förening.
3. Gå in på Administration i menyn överst på sidan.
4. Klicka på Personer i menyn till vänster.
5. Klicka på Utökad sökning

6. Vid Sök urval välj alternativ i rullisten.
7. Klicka på Sök längst ner på sidan.
8. Du får nu upp en lista med de personer som är inlagda med ofullständiga uppgifter
eller de personer som inte är markerade som aktiv i idrott.

För personer som inte är markerade som Aktiv i idrott
1. Klicka på personens namn. En ruta öppnas med personens uppgifter.
2. Scrolla ner och klicka på pilen framför Aktiv i idrott.
3. Klicka i rutan vid Biljard.
4. Klicka på Spara längst ner på sidan

För personer som är inlagda med ofullständigt personnummer
1. Klicka på personens namn. En ruta öppnas med personens uppgifter.
2. Klicka ur rutan Ofullständigt personnummer
3. Fyll i personens fyra sista siffror.
4. Klicka på Spara.

För manualer hur ni lägger in medlemmar i medlemsregistret se idrottonline.se

