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Till
Medlemsföreningar
Övriga medlemsföreningar

”Alla föreningens medlemmar ska registreras i IdrottOnline”

Simförbundet erbjuder stöd till föreningar som registrerar medlemmar i
IdrottOnline
Riksidrottsmötet,(RIM), 2009 tog beslut om att införa en gemensam och obligatorisk databas för hela
riksidrotten men beslutet blir tvingande först efter den treåriga övergångsperiod som snart är till ända. Från och
med 2014 ska alla 22 000 idrottsföreningars medlemmar vara registrerade i IdrottOnline, detta oberoende av om
man använder andra medlemsprogram i sin förening. All bidragsfördelning kommer också göras enbart baserade
på uppgifter registrerade i IdrottOnline från och med 2014.
Svenska simförbundet arbetar tillsammans med Riksidrottsförbund för att utveckla och anpassa IdrottOnline för
simidrottens behov.
Under den treåriga övergångsperioden har redovisad statistik från föreningsrapporten haft stor betydelse för
Riksidrottsförbundets bidrag till Simförbundet men from 2013-12-30 så är det endast föreningarnas antal
fullvärdigt registrerade medlemmar i IdrottOnline som är bidragsgrundande. I nuläget finns ca 44 000
registrerade mot förväntade 120 000 medlemmar i IdrottOnline så för att inte erhålla mindre RF-bidrag så krävs
en ordentlig insats av våra medlemsföreningar.
Därför erbjuder Simförbundet medlemsföreningarna ett registreringsstöd om 2 kr per fullvärdigt
registrerad medlem i IdrottOnline som är gjord senast den 30 april, 2013.
För en fullvärdig registrering krävs att medlemmen är registrerad med det korrekta 10-siffriga personnumret och
adress. (Det maximala antalet registrerade medlemmar för föreningen borde ligga i nivå med de senaste årens
redovisade medlemsstatistik i föreningsrapporter som finns i IdrottOnline).
Simförbundet gör en avstämning av föreningarnas medlemsantal i IdrottOnline efter den 30 april och betalar
därefter ut beloppet till föreningens bank- eller plusgiro som finns registrerat i IdrottOnline.
Registreringen kan göras på följande sätt:
1) manuellt d v s föreningen skriver in varje medlems uppgifter i IdrottOnline och sparar dessa i IdrottOnlines
medlemsregister.
2) i excelblad som tagits ut från IdrottOnline. Medlemsuppgifterna skrivs in i excelfilen under respektive
kolumnrubrik, sparas och importeras därefter i IdrottOnline
3) i en medlemsansökan som föreningen skapar i IdrottOnline. Länken till medlemsansökan publiceras på
hemsidan och/eller sänds via e-post till alla medlemmar, som klickar på länken och registrerar personnummer,
namn och adress.
Föreningens administratörsinloggning till IdrottOnline krävs för att kunna administrera de tre ovanstående
insatserna. Saknas detta, så vänd er till klubb@idrottonline.se – och lämna uppgifter på den som ska vara
föreningens administratör och begär administratörsinloggning.
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Registrering enligt alternativ 2 går snabbare jämfört med alternativ 1, men enklast görs registrering enligt
alternativ 3 men då finns det en osäkerhet om vilket slutresultatet blir d v s hur många som egentligen blir
fullvärdigt registrerade. Har föreningen tillgång till ett stort antal medlemmars 10-siffriga personnummer och
adress, så bör man kanske välja registrering enligt alternativ 2 eller alternativ 1.
För ”stora” föreningar som saknar många medlemmars kompletta personuppgifter, så kan registrering enligt
alternativ 3 ändå krävas för att man ska hinna med alla medlemmar senast 30 april. Föreningar kan givetvis välja
att registrera på mer än ett sätt.
Föreningar och distrikt inbjuds för information och support vid telefonkonferens
Simförbundet avser att 2-4 april, 2013 erbjuda möjlighet för föreningar och distrikt att delta i landsomfattande
telefonkonferenser för att få information och stöd inför/under registreringsprocessen. Föreningarna och distrikten
kommer via hemsida och e-post att anvisas telefonnummer som de kan ringa till och blir då inkopplade till
telefonkonferensen som leds av Kenneth Magnusson och Karin Hellström.
Simförbundet ber distrikten hjälpa till med marknadsföringen och aktiveringen av föreningarna inför och under
aktivitetsperioden fram till 30 april.
För frågor, vänligen kontakta nedanstående:
Kenneth Magnusson, kenneth.magnusson@simforbundet.se eller 010-476 53 09
Karin Hellström, karin.hellstrom@simforbundet.se eller 010-476 53 08
Lars Modin, lars.modin@simforbundet.se eller 010-476 53 10
Vi ser fram emot målgången och minst 100 000 fullvärdigt registrerade medlemmar den 30 april, 2013.
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