
 

 
Rutiner för medlemshantering och närvarorapportering 

 
 
 

 

 Nya medlemmar registreras alltid via hemsidans formulär ”medlemskap” Be 
förälder/aktiv/stödmedlem gå in på www.frojeredsif.se och registrera. Detta är en 
förutsättning för att föreningen skall kunna få kommunalt och statligt bidrag som 
ihop med medlems och träningavgifter är grundförutsättningen för ett lag. 
Observera att de sista fyra siffrorna är ett krav från stat/kommun – vi visar/lämnar 
inte personuppgifter vidare oavsett vem som frågar. Uppgifterna från formuläret 
passerar en av FIF:s två föreningsadministratörer med tillgång till alla uppgifter och 
medlemmen registreras i rätt lag. 

  

 Alla nya medlemmar under 18år måste ange mail och tel nr till målsman, det är 
också viktigt att vi har målsättningen att uppdatera befintliga medlemmars uppgifter 
för att kunna kommunicera på ett bra sätt. Ansvaret för att hålla lagmedlemmarnas 
uppgifter uppdaterade ligger på lagadministratör/ledare med inloggning på 
SportAdmin – se även till att ledares uppgifter hålls aktuella. 

 

 Om man en gång varit medlem i FIF så finns personuppgifterna ”vilande”, kolla 
gärna upp mail, adress och tel nr så det stämmer. 

 

 Närvarorapporteringen är onlinebaserad och sköts av administratörer med 
inloggning på FIF:s sida på SportAdmin. Lagadministratörer kan endast se och 
hantera det lag man är ledare för samt har tillgång till medlemsregistret. 

 

 Lagadministratörer kommer att se vilka medlemmar som betalt medlems och 
träningavgifter, påminnelser och krav kommer skickas med automatik om ingen 
annan info finns från ledare (ex vis ök om anstånd) 

 

 Föreningen har inget krav på att ledare som inte sitter i sektioner/styrelse skall vara 
medlem, se ändå till att registrera vilka som hjälper till runt laget. Om tex en förälder 
alltid finns med på träning och underlättar för tränaren så vill föreningen kunna 
uppmärksamma detta, inget krav på medlemsavgift kommer skickas utan bara en 
fråga om intresse för medlemskap finns. 

 
 

 ALLA TRÄNINGAR OCH MATCHER SKALL RAPPORTERAS! 
 
 

 Sammandrag räknas automatiskt om som ett tillfälle/dag och även de som tillfälligt 
är med (över/underåriga) skall närvarorapporteras. Systemet korrigerar automatiskt 
i enlighet med gällande regler så ledare behöver ej kommunicera lagöverskridande 
ang närvarorapporteringen av ev deltagande i flera lag. 

 
 Frågor kring SportAdmin: 
 Martin Svensson    0701-68 74 36      martin@3737.se 
  

http://www.frojeredsif.se/

