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Manual för att registrera medlemmar och familjer i SMFF.
Du måste ha rättigheter för att göra detta. Saknar du behörighet kontakta IdrottOnline.
https://support.idrottonline.se/support/home
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1.1

Inloggning till Administration

Hur hitta var att logga in

Leta reda på hänglåset. Klicka på låset och logga in med din personliga kod.

1.2

Inloggad

När du är inloggad så har hänglåset bytt form och är nu upplåst samtidigt så har du
fått ett antal menyer att välja på.

Postadress
Box 7819
103 96 Stockholm

Besöksadress
Gustavslundsv 137
167 51 Bromma

Telefon
010-476 54 71

Hemsida
www.modellflygforbund.se
E-post
kansli@modellflygforbund.se

Org.nr.
825000-8532
Bankgiro
605-9802
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2.1

Registrering av medlemmar

Kontrollera personuppgifter

Börja med att kontrollera medlemmen är registrerad och har mobilnummer och e-post
adress. Dessa uppgifter är nödvändiga för Cardskipper. Plastkort kostar extra för närvarande
100kr/kort.

När det ser ut på detta sätt är ni på rätt väga. Välj Personer.
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2.2

Personuppgifter

A. Välj personer för att öppna sökrutan
B. Söker ut hela registret med medlemmar.
Vid behov kan utökad sökning användas då fås flera möjligheter att kunna söka mera
preciserat

För mera information se https://support.idrottonline.se/support/solutions mera exakt
https://support.idrottonline.se/support/solutions/articles/11000032955-s%C3%B6k-frammedlem
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Välj sedan den person som ska kontrolleras

Kontrollera uppgifterna på de röda pilarna de är de som är viktigast för att kunna
kommunicera med medlemmarna. När ni är inne på personen kolla även denna flik. Den är
lite längre ner.
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2.3

Extra kollen medlemsstatus

Denna information är till för att vi ska se att personen är medlem i FSF och SMFF det är
viktigt för statistiken för hur många som är aktiva inom verksamheten.
Avsluta med att Spara

2.4

Familjemedlemmar

A. Välj grupper
B. Tryck på sök så kommer alla familjeanslutningarna fram. Obs alla andra grupper
visas också.
Tillvägagångssättet är det samma mera information finns här
https://support.idrottonline.se/support/solutions

2.4.1 Skapa lag

Skapa ett lag ange huvudmedlemmens namn följt med FAM. Du måste välja Flygsport –
Modellflyg för att fungera.
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A.
B.
C.
D.
E.

Idrott välj modellflyg
Ålder välj Alla
Kön välj Mix
Persontyp välj Medlem
Klicka i rutan sök fram medlemmarna från registret. Markera och repetera detta tills
familjen är komplett. Avsluta med att klicka på lägg till.
F. Medlemmen kommer att synas här.
Avsluta med att Spara
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Registrera licens

A. Välj licenser först
B. Ansök om licenser tryck på texten
Nu kommer nyheten….
OBS Använd inte knapparna för Behandla eller Förnya licens dessa fungerar inte!!

3.1

Ansökan om licens

3.1.1 Välj licenser

A. Välj vilken gren du ska registrera ”Modellflyg”
B. Välj vilken licens du ska registrera. Om valet är laglicenser så måste medlemmarna i
familjen först registreras som individer och sedan registreras Familj (lag)
Tryck på nästa
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3.1.2

A. Visar att du valt modellflyg
B. Listan på tillgängliga licenser Välj först SMFF medlemskap då resterande är kopplade
mot denna licens och att den är godkänd.

Tryck på nästa
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3.2

Lägga till medlemmar

Välj medlemmarna i rutan som den pilen visar på du kan välja flera medlemmar åtgången.
Din ansökan omfattar för många licenser, du kan endast ansöka om 500 licenser vid
samma tillfälle.
Denna text kan du bortse ifrån om du inte valt 500 medlemmar. Texten ska försvinna vid
nästa uppdatering.
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Markera de personer som ska ha licens. DU måste se en bock för de du ska hantera. Tryck
på nästa.

3.3

Avsluta ansökan

Här kommer det upp om det finns tillval till Licensen. Bilden ovan är för Medlemsskap
A. Om du vill ha ett kvitto på E-post markera och skriv in din E-post adress. Du kan
skriva flera adresser med semikolon ( ; ) som separator.
B. Godkänn villkoren och tryck på Ansök.

