Förenklad Medlemsrapportering
Inför 2015 och framåt förenklar vi systemet för medlemsrapportering. Vi synkroniserar nu med
RF och er arbetsinsats som förening kommer minimeras.
Den gamla Föreningsrapporten skrotas och SKF kommer hämta upp era uppgifter automatiskt.
Vi kommer i god tid skicka ut information när det är dags för oss att hämta in
medlemsrapporten och årsavgift, men för att ni ska bespara er sista-minuten arbete
rekommenderar vi redan nu att ni tar till er informationen nedan:
 Medlemsrapportering
Svenska karateförbundet består av alla dess medlemmar, dvs föreningarna. Styrelse och kansli är
bara rodret så att säga, med det är tillsammans vi bygger våra förutsättningar. Därför är det ytterst
viktigt att vi kan föra statistik över våra medlemmar. Detta ligger nämligen till grund för de ekonomiska
anslag som staten fördelar ut till vår verksamhet, såsom hur mycket som finns i att söka i LOK-stöd,
Idrottslyft, budget till verksamhet och andra typer av fördelar. Ju fler vi kan visa att vi är, desto starkare
blir vi.
Pga av detta har ni som förening ett ansvar att registrera era medlemmar i föreningen. Detta gör ni
via funktionen medlemsregistrering i IdrottOnline. Därifrån hämtar vi sen automatiskt de siffror
som ligger till grund för ovan nämnda ämnen. Vi rekommenderar att man uppdaterar sitt register före
1:e december varje år. I medföljande bilaga finns en lathund för hur ni snabbt kommer igång.
 IdrottOnline
Som medlem hos oss får ni tillgång till IdrottOnline. Det är vårt verktyg som är särskilt skapat för
idrottsrörelsen och drivs av RF och är till för att skapa en enkel och enhetlig administration mellan er
som förening till oss som förbund och slutligen till RF. Vi rekommenderar starkt att ni utser en
IdrottOnline-administratör i klubben som har huvudansvaret för detta.
Genom detta kan ni sätta upp en hemsida, administrera era medlemmar, skapa kontaktgrupper med
mera. En IdrottOnline-sida är nödvändig för att kunna Medlemsrapportera till SKF & RF, söka LOKstöd och Idrottslyftet. Hur ni startar upp och går till väga kan ni läsa på www.idrottonline.se.
 Rösträtt
Som förening är ni del av en demokratisk process och kan på verka förbundets verksamhet genom att
delta på årsstämman. Rösträtten till detta får man genom att betala sin medlemsavgift till förbundet
samt att sköta sin medlemsregistrering på IdrottOnline. Detta ska vara oss tillhanda före den 31:e
december varje år.
För att ni ska känna till era rättigheter och ansvar till fullo rekommenderar vi att ni läser förbundets
stadgar på swekarate.se

Lathund
Medlemsregistrering i IdrottOnline
Hjälp till att komma igång med IdrottOnline får ni på www.IdrottOnline.se.
När ni startat upp kan ni börja registrera er medlemmar.
•

KLICKA PÅ HÄNGLÅSET uppe i högra hörnet på föreningens IdrottOnline sida

•

Logga in

•

Skriv in dit ID nummer eller ditt fullständiga personnummer och lösenord

•

Gå till medlemsregistret

•

Välj ny medlem

•

Fyll i personnummer

(Om ni har medlemmar utan t.ex svenskt medborgarskap klickar ni i rutan ofullständig personnummer istället.)
•

Fyll i namn och adressuppgifter om personen inte kommer upp automatiskt i formuläret

•

Klicka på nästa

•

Personen är nu medlem i föreningen

•

Spara & upprepa

Lycka till!

