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Hantera Idrottsmedel 
Under fliken ”Hantera idrottsmedel” så kan förbundet hantera de olika idrottsmedel som de har blivit 

tilldelade. Ett förbund kan inte skapa ett eget/nytt idrottmedel utan endast Riksidrottsförbundet kan 

göra detta. När ett förbund får idrottmedel tilldelade av Riksidrottsförbundet så kommer dessa att 

synas under ”Hantera idrottsmedel”.  

Man kan filtrera sin sökning genom att söka på namn, status, ägare och många fler alternativ. För att 

få fram möjligheten att detaljera sin sökning så klicka på ”Utökad sökning”. Då kommer flera 

sökfiltreringar fram. När man har filtrerat sökningen och klickat på ”Sök”-knappen så visas 

sökresultatet längre ner på sidan.  

 

Förberedelser för förmedlande organisation 

När ägaren av huvudmedel har aktiverat medel är det underliggande medlet tillgängligt hos 

förmedlande organisation. Det syns under fliken Hantera idrottsmedel och har status Planerad. Ägare 

av undermedel är förmedlande organisation. 
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Det första förmedlande organisation behöver fundera över är om man vill jobba med en enda pott 

eller om man vill fördela budgeten för medlet i underliggande potter. Fördelen med underliggande 

potter är: 

• Det ger möjlighet till olika ansökningsformulär för olika potter. 

• Ger möjlighet att flytta budgeterade pengar mellan de olika potterna löpande. 

Om man inte vill ha någon fördelning av budget behöver man gå igenom följande moment: 

1. Se över texten i avsnitt Beskrivning. Den text som finns inlagd på medlet har ärvts från RF 

men kan anpassas för egen organisation. 

2. Vill man ha några egna frågor som alla handläggare ska besvara – läggs in under Extra 

ärendefält. 

3. Vill förmedlare använda samma ansökningsformulär som man ärvt från RF. 

4. Vill förmedlare använda samma återrapporteringsformulär som man ärvt från RF. 

Tycker man att ovanstående är bra som det är; aktivera medlet och det blir tillgängligt för ansökande 

organisation att söka på om det är inom angiven ansökningsperiod. 
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Om man vill ha fördelning av budget behöver man gå igenom följande moment: 

1. Kryssa i rutan ”Aktivera föredelning av budget” – detta innebär att systemet öppnar 

möjligheten att fördela budget och skapa underliggande potter.  

 

Detta medel blir bara en budgetfördelare och inga ärenden och ansökningar kommer att ske 

på detta medel; endast på underliggande potter. 

 

2. Öppna vyn Fördela budget och skapa upp de underliggande potter som medel ska fördelas 

på.  Det går att skapa nya potter löpande så man behöver inte skapa upp alla underliggande 

potter samtidigt. Varje pott blir ett underliggande medel och bereds och aktiveras sedan per 

medel. 

I exempel nedan har SF Svenska Ishockeyförbundet valt att fördela sin budget i två 

underliggande potter där föreningar kan söka på två stycken olika medel; Tre kronors 

hockeyskola och Flickor i hockey. Det innebär att när förbundet aktiverar Idrottslyftet 2017 

så är förbundets förmedlade pott från RF inte sökbar; föreningarna kommer endast att söka 

på de underliggande medel som förbundet har skapat upp. 
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Om man kryssar i rutan ”ej ansökningsbart medel” så innebär det att ansökande organisation inte 

kan skicka in ansökan på aktuellt medel. 

Det är möjligt att "stänga av" ett idrottsmedel för att föreningar att ansöka på och endast skapa 

manuella ärenden av handläggare. 

Handläggaren sätter flaggan på det specifika idrottsmedlet som inte längre ska kunna sökas på via 

ansökan. Idrottsmedel visas fortfarande för ansökaren i listan över idrottsmedel men när någon 

försöker skapa/skicka in en ansökan på ett sådant medel så får man meddelande om att det är stängt 

för ansökan. 

Denna "avstängning" kan göras för specifika medel när som helst så länge idrottsmedel är aktivt och 

ej passerat slutdatum. Om en ansökande organisation har sparat en ansökan på ett idrottsmedel som 

stängs av efter att ansökare sparat sin ansökan så kommer systemet lämna meddelande när någon 

försöker skicka in ansökan att det är inte längre möjligt att skicka in ansökningar på detta 

idrottsmedel.  
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Ändra perioder för ansökan och återrapport  
Det finns en möjlighet att ändra perioder för ansökan och återrapporter på ett medel trots att det är 
aktiverat. Reglerna för detta är följande: 

a. Perioden skall kunna ändras för en överpott oavsett vilken status medel är i (planerad 
eller aktiverad). 

b. Om överpotten har angett att formulär och period är obligatorisk så ändras perioden 
även på underliggande medel. 

c. Om överpotten INTE har angett att formulär och period är obligatorisk så påverkas inte 
underliggande medel. 
 

Eftersom perioderna inte påverkas av manuella ärenden kan man använda ovanstående möjlighet 
ifall man vill "dölja" ett medel som är synligt för ansökan eftersom medel vars period är passerad inte 
visas som sökbara. 
Man kan ju redan idag ange om ett medel inte ska vara sökbart men det visas fortfarande i listan för 
tillgängliga medel att söka men är markerade med text att det inte går att skicka in en ansökan för 
idrottsmedlet, knappen för att skicka in är inaktiv. Men genom att även ändra perioden och "stänga 
den" så kan man alltså dölja idrottsmedlet helt och hållet från att visas i listan på sökbara medel för 
ansökande organisationer. 

  
Exempel: 
SF har ett medel som heter Idrottsmedel X med ansökningsperiod 1/1-31/12. 
SF vill att medel ska visas så att föreningar kan läsa om medel men ej ansöka om det och endast 
skapa manuella ärenden.  
I detta fallet markerar handläggare checkrutan "ej ansökningsbart - endast för manuella ärenden". 

  
SF har ett medel som heter Idrottsmedel Y med ansökningsperiod 1/1-31/12 
SF vill att medel inte ska visas alls för föreningar men fortfarande kunna skapa manuella 
ärenden. 
I detta fallet lägger handläggaren ett slutdatum på ansökningsperioden som är tidigare än 
dagens datum. 
 
Manuella ärenden kan alltid skapas oavsett ansökningsperiod så länge perioden för själva 
medlet är inom start och slutdatum. 
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Formulär 
Under fliken ”Formulär” så kan förbundet söka fram/se redan skapade formulär för ansökan och 
återrapport men också lägga till nya formulär.  
Man kan filtrera sin sökning genom att söka på formulärsnamn, typ av formulär, skapare och många 
fler alternativ. För att få fram möjligheten att detaljera sin sökning så klicka på ”Utökad sökning”. Då 
kommer flera sökfiltreringar fram. När man har filtrerat sökningen och klickat på ”Sök”-knappen så 
visas sökresultatet längre ner på sidan.  

 
Det kommer med formulär från Riksidrottsförbundet som organisationen kan använda. Vill man inte 
använda dessa så kan man skapa helt egna. Om man vill använda formuläret från 
Riksidrottsförbundet men exempelvis lägga till ytterligare en fråga så kopierar man formuläret och 
lägger därefter till frågan i formuläret. Observera att man endast kan använda ett formulär på en 
pott. Det innebär att om man vill ha samma formulär på samtliga potter så behöver man göra kopior 
så att det är ett formulär för varje pott.  
 

Ta bort formulär 
För att ta bort ett formulär, markera formuläret i sökresultatet och klicka sedan på ”Ta bort”-
knappen. Observera att man endast kan ta bort formulär som man själv skapat. 

 

Kopiera formulär 
För att kopiera ett formulär, markera formuläret i sökresultatet och klicka sedan på ”Kopiera”-
knappen. Om man väljer att kopiera ett formulär så kommer man vidare till att skapa ett nytt 
formulär där samma inställningar/val är förvalda från det formulär man kopierar. 
 



 

9 
 

Skapa nytt formulär 
För att skapa ett nytt formulär klicka på ”+ Lägg till formulär”.  
 
 
 
 
 
Skapar man ett helt nytt formulär så behöver man fylla i alla fält från början, ingenting finns 
förinställt. Man börjar men att fylla i vilken typ av formulär det är genom att välja ”Ansökan” eller 
”Återrapport” i rullistan för ”Typ”, man namnger också formuläret i fältet för ”Namn”.  
Vill man ha ett foto/en logotyp så laddar man upp bilden under fliken ”Sidhuvud” genom att klicka på 
”Ladda upp bild”-knappen. 

 
Därefter så får man lägga till valbara fält i formuläret. Man kan inte ta bort de obligatoriska fälten i 
ett formulär. Läs mer om obligatoriska fält och hur man lägga till valbara fält under ”Obligatoriska 
uppgifter i formulär” och ”Lägg till fält i formulär”.  
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Obligatoriska uppgifter i formulär 
Under fliken ”Formulär” så väljer man sedan vilka fält man vill ha i formuläret. Kravställande och med 
per automatik är ”Projektnamn”, ”Belopp”, ”Kontotyp”, ”Idrotter”, ”Företrädare av 
ansökan/återrapport” och ”Skicka in”-knappen. Dessa går inte att ta bort och de är också krävande 
fält i formuläret. Man kan dock ändra inställningar så som namn och beskrivning, ifall man vill göra 
detta så klickar man på kugghjulet till vänster om namnet. 

 
 
Man ser vilka fält som är krävande då dessa är markerade med en röd stjärna.  
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Lägg till fält i formulär 
För att lägga till ytterligare fält så tar man ett av fälten till höger under ”Valbara fält” och drar och 
släpper under ”Formulär”. Man kan flytta om och ändra ordningen på de olika fälten i formuläret 
genom drag & drop-funktionen. 
 

 

Ändra inställningar på fält 
För att ändra namn, beskrivning eller göra ett fält krävande så klickar man på kugghjulet och ändrar 
inställningarna i pop-up fönstret som visas. Ändra namn gör man genom att byta ut texten i fältet för 
”Namn”, vill man att fält ska vara krävande så markerar man rutan vid ”krävs”. Sedan klickar man på 
”Spara”-knappen. 
 
Man ser vilka fält som är krävande då dessa är markerade med en röd stjärna och angivna i fet stil.  
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Förhandsgranska och spara 
När man har skapat sitt formulär så kan man förhandsgranska det genom att klicka på 
”Förhandsgranska”-knappen. För att spara formuläret så klickar man på ”Spara”-knappen. 

 

Formulär som kan redigeras 
Man kan endast redigera ett formulär som inte används. Om ett formulär används så kan man inte 
redigera detta. Man ser om att formulär används eller inte i sökresultatet i kolumnen som heter 
”Används”. Står det ”Ja” så används formuläret och ”Redigera”-knappen visas inte när man klickar på 
formulärets namn. Står det ”Nej” så används inte formuläret och ”Redigera”-knappen visas när man 
klickar på formulärets namn.  

Genom att klicka på namnet på ett formulär som inte används så kommer möjligheten att redigera 
upp. För att redigera formuläret klicka på ”Redigera”-knappen.  
 

Förbund kan använda andra/egenskapta formulär om Riksidrottsförbundet har valt att inte markera 
formuläret för ansökning och/eller återrapport som obligatorisk. Är ansökningsformuläret eller 
återrapportsformuläret markerat som obligatoriskt så kan förbundet inte byta till eller använda ett 
annat formulär.  
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Ärenden 
Under fliken ”Ärenden” så ser förbundet de ärenden som inkommit. Per automatik så kommer man 
att stå under ”Ärenden att hantera”. Vill man se alla ärenden så klickar man istället på knappen ”Alla 
ärenden”. Man kan också filtrera sin sökning genom att söka på projektnamn, ärenden kopplade till 
en specifik handläggare, ansökningsdatum och många fler alternativ. För att få fram möjligheten att 
detaljera sin sökning så klicka på ”Utökad sökning”. Då kommer flera sökfiltreringar fram. När man 
har filtrerat sökningen och klickat på ”Sök”-knappen så visas sökresultatet längre ner på sidan. 

 

Sökning via notifieringar 
Under ”Utökad sökning” kan man bland annat söka på notifieringar.  

Checkrutan "Notifieringar" inkluderar även interna meddelanden och meddelanden utöver de tre 

övriga nedan angivna. Är man inloggad på förening är INTE interna meddelanden inkluderade i 

"Notifieringar". 
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Förbehåll ej besvarad Komplettering begärd Återrapport ej granskad 

    

  

 

 

 

I sökresultatet finns en kolumn som heter ”Notifieringar” och med hjälp av de olika ikonerna så ser 

man vilken notifiering ärendet har. Genom att dra muspekaren över ikonen står det i text vilken 

notifiering ärendet har.  

 

Exportera inskickade ärenden 
Genom att klicka på knappen ”Exportera” så exporteras informationen till en Excelfil. Man kan 
markera de ärenden som man vill exportera och trycka på ”Exportera”-knappen. Har man inte 
markerat några ärenden och klickar på ”Exportera”-knappen så kommer samtliga ärenden som man 
filtrerat fram genom sökningen att exporteras till Excelfilen.  
Den information som visas under sökresultatet kommer att exporteras till Excelfilen. Vill man lägga 
till eller ta bort information till Excelfilen så behöver man lägga till eller ta bort kolumner. Detta gör 
man genom att klicka på pilen som pekar ner i någon av kolumnerna, klickar på ”Kolumner” och 
markerar de kolumner som man vill visa och exportera till Excelfilen. Som standard är alltid 
kolumnerna ”Ärende ID”, ”Ärende” ”Ansökande org”, ”Idrottsmedel”, ”Via”, ”Huvudmedel”, ”Senast 
ändrad” ”Status”, ”Ansökt SEK” och ”Angivet SEK” valda att visas. 
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Exportera data kopplat till ett idrottsmedel 
Genom att söka på ett idrottsmedel så kan man därefter exportera ut data från ärenden, ansökningar 

och återrapporter. Observera att detta endast fungerar om man sökt på ett specifikt idrottsmedel. 

När man sökt på idrottsmedlet på klickar man på ”Exportera”.  

Där får man sedan möjlighet att välja vilken information/data som man önskar exportera.  Genom att 

markera data och sedan klicka på ”Exportera” så kommer man kunna få ut vald data från ärenden, 

ansökningar och återrapporter.  
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Budget för Idrottsmedlet 
Till höger, under knappen ”+ Skapa ärende”, så ser man budget för valt idrottsmedel. Där ser man 
total summan, använda medel och summan som finns kvar att fördela. 

Skapa ett nytt ärende 
För att skapa ett ärende så klicka på knappen ”+ Skapa ärende”.   
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Där får man sedan välja vilket idrottsmedel som man vill skapa ärende för. Man klickar sedan på 
”Nästa”-knappen för att komma vidare.  

Där söker man fram organisationen som är ansökande. Anger ett belopp och väljer en kontotyp. Till 
höger under ”Organisationsinformation” ser man information om den organisation som står angiven 
i fältet för ”Ansökande organisation”. Man klickar sedan på ”Nästa”-knappen för att gå vidare.  

Man kan fylla i eventuella uppgifter och sedan klicka på ”Spara”-knappen. Då sparas ärendet.  
 
Observera att det inte är någon ansökan inskickat utan endast ett ärende skapat. Man kan därefter 
ändra statusen på ärendet och betala ut eventuell summa, även om någon ansökan inte inkommit.  
Ärenden som blir skapade åt föreningar direkt av förbunden kommer att vara synliga på föreningens 
hemsida också. Eventuella återrapporter kopplade till ärendet kommer föreningen få fylla i.   
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Behandla inkomna ärenden 
För att behandla ärenden så sök fram ärendet. Gå därefter in på ärendet genom att klicka på 
ärendets ID eller namn.  
Där kan man tilldela ärendet på en handläggare, ändra status, göra en utbetalningsplan, skriva 
meddelanden/kompletteringar och interna kommentarer. Man kan även bifoga filer och hantera 
återbetalningar. Ändringar som görs kommer föreningen som skickade in ärendet också att se med 
undantag för ”Interna kommentarer”, dessa ses endast av organisationen som hanterar ärendet. För 
att göra ändringar eller se ansökningar/återrapporter och liknande, klicka på fliken så vecklas 
informationen ut och du kan administrera ärendet.  
För att se historiken på ärendet så klicka på knappen ”Ärendehistorik”. Då kan man se datum och tid, 

vilka förändringar som gjordes och vem som gjorde ändringarna. 
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Flöde för ärenden 
När ett ärende skapas och skickas in får det status ”Ansökt”. När ett ärende har skickats in kan 

ansökande organisation inte längre göra några ändringar i ansökan.  

Mottagande organisation kan nu se ansökningen som inkommit under fliken ”Ärenden”. En 

handläggare öppnar ärendet och ändrar statusen till ”Pågående” alternativt ”Avslagen” för att kunna 

jobba med ärendet. Om ärendet blir avslaget är det obligatoriskt för handläggaren att skriva en 

notifiering till ansökande organisationen om varför ansökan blivit avslagen.  

Observera att det inte går att behandla ärendet i status ”Ansökt” förutom att skapa notifiering om 

avslag samt lägga till en intern notifiering. 

 

När status på ett ärende har ändrats till ”Pågående” kan ansökande organisation se statusändringen. 

På så sätt kan ansökande organisation att ärendet är under behandling. Det är förändrat i systemet 

så att en utbetalningsplan måste skapas av handläggaren innan ärendet kan gå vidare till någon form 

av utbetalning. Detta beror på att vi nu infört funktioner för attestering; se eget avsnitt om 

attestering.  

 

Utbetalningsplanens typer är genast, per visst datum eller att man inväntar rapportering. Det 

betyder att det som tidigare hette ”Med reservation” har tagits bort och istället ersatts av typen 

”Inväntar rapportering”. Skälet till detta är att det numera finns två typer av förbehåll istället varav 

ett är ”Handlingar saknas” som används när man behöver visa att ärendet är godkänt under 

förutsättning att begärda handlingar levereras. Typen ”Inväntar rapportering” i utbetalningsplanen är 

tänkt för när ansökare måste avrapportera ett projekt för att få visst belopp utbetalt. 

 

När en handläggare sedan tagit beslut kring ärendet så ändras status till något av följande: 

1. ”Godkänd med förbehåll”.  

Det finns två typer av förbehåll;  

A. ”Godkännande av ansökande organisation krävs” 

Ansökande organisationen behöver godkänna ett förbehåll som läggs på ärendet. Om 

ansökande organisation godkänner denna typ av förbehåll så ändras status automatiskt 

till ”Godkänd för utbetalning”. Om ansökande organisation inte godkänner denna typ av 

förbehåll så ändras statusen automatiskt till ”Avslagen”. Oavsett om förbehållet 

godkänns eller inte kommer både ansökande organisation och handläggande 

organisation få en notifiering kring beslutet. 

B. ”Handlingar saknas”  

Ansökande behöver organisation godkänna förbehållet genom att lägga till efterfrågade 

handlingar. När efterfrågade handlingar har inkommit ändrar handläggaren ärendet 

manuellt till status ”Godkänd för utbetalning” eller till ”Avslagen” Om ärendet avslås är 

det obligatoriskt för handläggaren att skriva en notifiering till ansökande organisationen 

om varför ansökan blivit avslagen 

Oavsett vilket förbehåll som man väljer kommer handläggaren behöva skriva en notifiering till 

ansökande organisation och informera om förbehållet. 



 

20 
 

2. ”Godkänd för utbetalning”.  

Om status är godkänd för utbetalning kommer pengar att betalas ut enligt utbetalningsplan. Detta är 

den enda status som kan generera utbetalning av pengar enligt utbetalningsplan. 

3. ”Avslagen”.  

Om ärendet blir avslaget är det obligatoriskt för handläggaren att skriva en notifiering till ansökande 

organisationen om varför ansökan blivit avslagen. 

 

Attestering 

Regler för vilket belopp som kräver attestering fastställs på medlet när det skapas upp.  

Det är endast personer enligt en organisations delegationsordning som kommer att ha attesträtt i 

systemet. Det är en ny behörighet (inte roll) som heter ”Idrottsmedel med attesträtt”. Denna nya 

behörighet kommer läggas in i systemet manuellt av RF inför 2018 utifrån inkomna listor på personer 

som enligt delegationsordning har attesträtt i handläggande organisationer (SF, DF). 

När ett ärende ändras från pågående till utbetalning så validerar systemet om ärendet kräver 

attestering enligt uppsatta regler på medlet. Om attestering krävs är det inte möjligt att sätta ett 

ärende till status ”Godkänd för utbetalning” eller ”Godkänd med förbehåll”.   

Process för Attestering 

1. Handläggaren skapar en notifiering av typen ”Attestering” under sektion ”Attest”. Endast synlig 

för handläggare; ej ansökande organisation.  

2. En lista på godkända attestanter i organisationen visas och handläggare kan välja att notifiera en 

eller flera godkända attestanter. Denna notifikationen visas endast under fliken ”Attestering” och 

inte tillsammans med de övriga/andra notifikationerna som är skapade på ärendet. Detta 

eftersom att notifieringen inte är synlig för ansökande organisation.  

3. Notifieringen kommer skickas till de personer i handläggande organisation som har behörigheten 

”Idrottsmedel med attesträtt”.  

Observera: Ärendet är fortfarande i status "Pågående” men är flaggad med en notifiering ”under 

attest”. 

4. Personer som har attesträtt och notifierats via email öppnar sedan upp ärendet. Därefter 

behöver personen sedan godkänna eller avslå attest, oavsett måste det lämnas en kommentar 

angående beslutet.  

5. När attestering är gjort skickas en notifikation till handläggaren av ärendet. Om attestant har 

godkänt attest för ärendet så är det inte längre möjligt att göra några ändringar i ärendet mer än 

att ändra status till ”Godkänd för utbetalning” eller ”Avslagen”. Om attestant avslår attest kan 

handläggare fortsätta arbeta med ärendet ifall man t.ex. kommit överens om att vissa justeringar 

ska göras i ärendet. 
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Ej genomförd satsning 

Status ”Ej genomförd satsning” används om satsningen inte genomförs eller fullföljs. En handläggare 

kan endast ändra tills statusen ”Ej genomförd satsning” om statusen på ärendet tidigare var 

”Godkänd för utbetalning”.  

Om pengar ännu inte blivit utbetalda till ansökande organisation behöver handläggaren inte göra 

något mer. Utbetalningsplanen ska behållas intakt eftersom RF vill kunna följa upp hur mycket medel 

som var godkänt innan beslutet om ej genomförd satsning.  Eventuella öppna återrapporter stängs 

av systemet. Budget för medel tar hänsyn till Angivet Belopp från dessa ärenden och inkluderas inte 

när man beräknar använda medel utan beräknas som tillgängliga i budgeten. 

 

Återbetalning krävd 

När status ändrats till ”Återbetalning krävd” betyder det att satsningen inte blivit genomförd eller 

helt fullföljd trots att ansökande organisation har fått pengar. Ansökande organisationen behöver då 

betala tillbaka pengarna till handläggande organisation. Det är möjligt för handläggare att ändra till 

status ”Återbetalning krävd” från status ”Godkänd för utbetalning” och ”Ärende avslutat”.  

Handläggaren måste skap en notifiering av typ ”Återbetalning” till ansökande organisation för att 

kunna spara ärendet i status ”Återbetalning krävd”.  

Ansökande organisation som ska betala tillbaka pengarna ska kunna välja om de vill betala tillbaka i 

flera olika omgångar eller i en överföring. När betalningar inkommit till RF så registrerar 

ekonomiansvarig på RF transaktionerna i ärendet och dessa kommer då visas under fliken 

”Återbetalningar”. När all betalning inkommit och skulden är lika med noll kan handläggaren ändra 

status på ärendet till ”Ärende avslutat” eller ”Ej genomförd satsning”. 

Kontonummer dit återbetalningar ska göra är BG: 411-4088. 

 

Ärende avslutat 

Status ”Ärende avslutat” sätts av handläggare när ärendet klart. Man kan ändra till status ”Ärende 

avslutat” från ”Godkänd för utbetalning” och ”Återbetalning krävd”.  

För att kunna sätta status ”Ärende avslutat” på ett ärende får det inte finns en öppen återrapport. 

Eventuella återrapporter behöver ha status ”Granskad”. Det får heller inte finnas några öppna 

betalningar, alla betalningar i betalplanen behöver stå som ”Betalde”. 

Om en återbetalning har gjorts av ansökande organisation behöver all återbetalning vara gjort och 

registrerad. 

 
 

Ändra konto på ett ärende 
Ibland så kan föreningar ha bytt konto från dess att de ansökte tills ansökan blev godkänd. I dessa fall 

kommer betalningen inte gå igenom valideringen pga. felaktigt konto.  Om en förening har bytt konto 

så kommer förbundet kommer få meddelande från RF Ekonomi där kontot behöver kompletteras. 

Skulle det vara så kan förbundet ändra konto i ansökan under utbetalningsplanen i ärendet.  

 

Ändringarna kommer att loggas i ärendeloggen.  
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Skicka notifieringar 
Om man vill skicka notifieringar till personer i föreningen som har skickat in en ansökan så gör man 

det under fliken ”Notifieringar”. Man kan antingen lägga till en e-postadress manuellt dit 

notifieringen ska skickas eller så kan man välja att skicka notifiering till någon av personerna med 

rollerna ordförande, kassör, idrottsmedel firmatecknare i föreningen. Om en roll/person inte finns att 

välja beror det på att personen inte har en e-postadress inlagd i IdrottOnline. Men då går det alltså 

att lägga till e-postadressen manuellt för notifieringen. Man separerar manuellt tillagda e-

postadresser men hjälp av semikolon.  

 

Markera rutan ”Notifiera via e-post”. 

Markera en mottagare genom att bock i rutan till vänster om personens namn och roll. Ska en e-

postadress läggas till manuellt görs det i fältet ”E-postadress” nedanför.  

Välj en notifieringstyp och skriv en kommentar. Klicka därefter på ”Lägg till”.  

 

 

Behandla inskickad återrapport 
När en återrapport blivit inskickad från en organisation som ansökt om idrottsmedel så ser man 
återrapporten under ärendet. Då får man söka fram ärendet, klicka sig in på det och sedan klicka på 
”Återrapporter”. Där ser man datum när återrapporten skickades in och vem som skickade in den. 
För att öppna återrapporten så klicka på återrapportens namn. Det är även här man godkänner en 
återrapport genom att markera rutan vid alternativet ”Granskad” och sedan klickar på ”Spara”-
knappen.  
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Om man söker på återrapporter så kan man filtrera sin sökning på statusen för återrapporten.  

Detta gör man under ”Ärenden”.  
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Ansökningar 

Under fliken ”Ansökningar” så kan förbundet söka fram ansökningar som organisationen har sparat 
eller skickat in.  
Observera att denna flik inte är aktuell att arbeta i för Idrottslyftet 2017. 
 
För att se de ansökningar som blivit sparade men ännu inte är ansökta så välj ”Sparad” i rullistan för 
”Ansökan är”. För att se ansökningar där organisationen skickat in en ansökan väljer man ”Ansökt” i 
rullistan för ”Ansökan är”. Man kan även filtrera sin sökning ytterligare genom att ange 
projektnamnet, vilken organisation som idrottsmedlet förmedlas via, när ansökan blev inskickad, 
vilken status ansökan har, och många andra alternativ. För att få fram möjligheten att detaljera sin 
sökning så klicka på ”Utökad sökning”. Då kommer flera sökfiltreringar fram. När man har filtrerat 
sökningen och klickat på ”Sök”-knappen så visas sökresultatet längre ner på sidan.  

Ta bort ansökningar 
Man kan endast ta bort en ansökan som har status ”Sparad”. Har man skickat in ansökan så kan man 
inte ta bort ansökan. Vill man ta bort en sparad ansökan så filtrerar man fram denna, markera 
ansökan i sökresultatet och klicka sedan på ”Ta bort”-knappen.  



 

25 
 

Skapa ny ansökan 
Man kan skapa en ny ansökan genom att klicka på ”+ Skapa ansökan”-knappen.  
 
 

  

  

Välj vilket Idrottsmedel som ansökan ska skapas för 
Man får möjligheten att göra tre val. Välja ett alternativ för vilken organisation som idrottsmedlet 
förmedlas via, detta gör man i fältet för ”Idrottsmedel via”. Välja vilken kategori som idrottmedlet 
tillhör, detta gör man i fältet för ”Kategori”. Välja vilket idrottsmedel ansökan gäller för, detta gör 
man i fältet för ”Idrottsmedel”. Det är endast i fältet för ”Idrottsmedel” som man kräver ett svar, att 
ett svar är obligatoriskt ser man genom att fältet ”Idrottsmedel” är markerat med en röd stjärna.  
När man har valt vilket idrottsmedel som man vill skapa ansökan för så får man även upp en 
beskrivning om ägaren av idrottsmedlet har fyllt i någon sådan.  
Först när man har valt ett alternativ i rullistan för ”Idrottsmedel” så kan man gå vidare med ansökan 
genom att klicka på ”Nästa”-knappen. 
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Fyll i, spara och skicka in ansökningsformulär 
Alla fält i ansökan som är markerade med en röd stjärna är obligatoriska att svara på. Alla som har 
åtkomst till fliken ”Idrottsmedel” kan skapa och spara en ansökan. Ägaren av idrottsmedlet är den 
som bestämmer vilka roller som krävs för att kunna skicka in en ansökan. Kan man inte skicka in en 
ansökan så kan man fylla i uppgifterna och spara. På så sätt kan någon annan i föreningen gå och 
skicka in en ansökan som redan är sparad.  

För att spara en ansökan så klicka på ”Spara”-knappen, för att skicka in en ansökan så klicka på 
”Skicka in”-knappen. 
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Fyll i, spara och skicka in återrapport 
För att skicka in en återrapport så söker man fram ansökan och klickar på ärendes ID eller 
ärendenamnet. Sedan klickar man fliken ”Återrapporter”. Där klickar man sedan på återrapportens 
namn och fyller i uppgifterna. Ägaren av idrottsmedlet är den som bestämmer vilka roller som krävs 
för att kunna skicka in en återrapport. Kan man inte skicka in en återrapport så kan man fylla i 
uppgifterna och spara. På så sätt kan någon annan i föreningen gå och skicka in återrapporten som 
redan är sparad.  
Spara återrapporten genom att klicka på ”Spara”-knappen eller skicka in återrapporten genom att 
klicka på ”Skicka in”-knappen. Man gjort sitt val gällande återrapporten så klickar man på ”Spara”-
knappen i ansökan. 

 
 
Om återrapporten redan blivit inskickad så kommer det stå vem som skickade in återrapporten, när 
återrapporten skickades in och statusen kommer ändras till ”Inskickad”. Om man klickar på 
återrapporten ändå så kommer man inte kunna göra några ändringar utan endast se svaren. 
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Idrottsmedel 
Under fliken ”Idrottsmedel” så ser förbundet alla idrottsmedel som har en öppen ansökningsperiod.  
För att ett idrottsmedel ska synas här så behöver idrottsmedlet ha blivit aktiverat. 
Observera att denna flik inte är aktuell att arbeta i för Idrottslyftet 2017.  
 

Filtrering av idrottsmedel 
Man kan filtrera fram olika idrottsmedel. För att söka fram framtida idrottsmedel så ändrar man från 
”Nu” till ”Framtida” vid alternativet ”Sökbara”. Då får man fram alla idrottmedel som har 
ansökningsperiod längre fram i tiden och som har status ”Aktiverad”.  
Bland alternativen för fältet ”Sökbara” finns även ”Alla”. Väljer man ”Alla” så kommer alla 
idrottsmedel visas oavsett när ansökningsperioden ligger så länge idrottsmedlet har status 
”Aktiverad”.  
I filtreringen kan man även söka på ”Kategori” vilket kan likställas med vilken inriktning som 
idrottsmedlet har, t.ex. ”Anläggning”.  
Man kan även söka på namnet på idrottmedlet, på datumintervall eller vilken organisation som 
idrottsmedlet förmedlas via.  
När man har filtrerat sökningen och klickat på ”Sök”-knappen så visas sökresultatet längre ner på 
sidan. 
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Ansökningsperiod 
Om ansökningsperioden för ett idrottsmedel har passerat eller ligger länge fram i tiden så kommer 
knappen ”Ansök” inte gå att klicka på när man har klickat på namnet för idrottsmedlet. Man kan på 
så sätt endast skicka in ansökningar på idrottsmedel som har en öppen ansökningsperiod. Därför 
kommer det inte heller vara möjligt att välja ett idrottsmedel där ansökningsperioden inte är öppen 
om man klickar på ”+ Skapa ansökan”-knappen.  
 

 
 
 

 

 

Exportera 
Genom att klicka på knappen ”Exportera” så exporteras informationen till en Excelfil. Man kan 
markera de idrottsmedel som man vill exportera och trycka på ”Exportera”-knappen. Har man inte 
markerat några idrottsmedel och klickar på ”Exportera”-knappen så kommer samtliga idrottsmedel 
som man filtrerat fram genom sökningen att exporteras till Excelfilen.  
Den information som visas under sökresultatet kommer att exporteras till Excelfilen. Vill man lägga 
till eller ta bort information till Excelfilen så behöver man lägga till eller ta bort kolumner. Detta gör 
man genom att klicka på pilen som pekar ner i någon av kolumnerna, klickar på ”Kolumner” och 
markerar de kolumner som man vill visa och exportera till Excelfilen. Som standard är alltid 
kolumnerna ”Idrottsmedel”, ”Förmedlas via”, ”Huvudmedel”, ”Sista ansökan” och ”Startdatum” 
valda att visas. 
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Rapportera 
Under fliken ”Rapportera” så kan förbundet söka fram de rapportera som de skickat in och/eller 

sparat. Man kan exportera sparade/inskickade rapporter, även alla ärenden för sparade/skickade 

rapporter kan exporteras till Excel. 

 

Besvara en sammanställningsrapport 
För att besvara en sammanställningsrapport klicka på ”Skapa rapport”.  
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Välj därefter bland alternativen i rullistan för fälten ”Idrottsmedel”, ”Avser datum” och ”Formulär”.  

Observera att de kan finnas flera datum att välja bland ifall ägare av idrottsmedlet vill ha in mer än 

en rapport.  

Observera att det kan finnas flera formulär att välja bland ifall ägare av idrottsmedlet har flera datum 

kan det vara olika formulär beroende på inrapporteringsdatum. Klicka sedan på ”Nästa”. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Rapporten hämtas nu in och data hämtas automatiskt från IdrottOnline.  

Observera att parameter för återbetalning kan redigeras manuellt. 
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Under ”Enkät” kan ni fylla i informationen som ägare av Idrottsmedlet efterfrågar. 

Man kan därefter antingen spara rapporten genom att klicka på ”Spara”, eller så kan man spara och 

skicka in rapporten genom att klicka på ”Skicka in”.  

 

Skapa snabbrapport 
Genom att klicka på skapa snabbrapport kan både RF och inrapporterande organisation få en status 

över dagens aktuella systemparametrar för aktuell organisation. Snabbrapporter kan inte sparas eller 

skickas in utan ger bara en överblick kring hur det ser ut den aktuella dagen.  

En snabbrapport kan exporteras till Excel.  

 

Datumregler 
Rapporten blir tillgänglig för organisation att besvara så fort den skapas.  

Huvudmedel har startdatum 1/1-2017 och slutdatum 31/12-2017, exempelvis så har ägaren av 

medlet satt två datum för inrapportering t.ex. 31/10-2017 och 15/3-2018   

1. Om rapportdatum är 31/10 och dagens datum är före 31/10 – Varje gång du öppnar 

en sparad rapport hämtar systemet data per idag. Dagens värde gäller när den 

skickas in. 

2. Om rapportdatum är 31/10 och skapad mellan 31/10 och 31/12 så hämtar systemet 

data per den 31/10. Värdet från 31/10 gäller när den skickas in. 

3. Om rapportdatum är 15/3 och den är skapad/inskickad före 31/12 så varje gång du 

öppnar en sparad rapport så hämtar systemet data per idag. Dagens värde gäller när 

den skickas in. 

4. Om rapportdatum är 15/13 och den är skapad efter 31/12 så hämtar systemet data 

per den 31/12 (som är slutdatum för medlet). Värdet från 31/12 gäller när den 

skickas in. 
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Övriga regler 
Alla rapporter består av två delar; av systemet hämtade värden och beräkningar samt ett eller flera 

kopplade formulär (kan vara ett per inrapporteringsdatum). 

Det är möjligt för både RF och SF/DF att editera dom parametrar som kan anges manuellt. Exempel 

på sådana parametrar är värden under ”Enkät” och totala summan för återbetalningar. 

RF kommer skicka ut ett mail till SF/DF när det är dags att gå in i systemet och skapa 

sammanställningsrapport. Vi kommer under 2018 införa någon form av notifiering på startsidan att 

det finns en öppen sammanställningsrapport per medel. 
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Start 
Under fliken ”Start” så kan förbundet se organisationens idrottsmedel och organisationens 
ansökningar. Förbund kan både ta emot ansökningar (dessa ser man under ”Ärenden” i 
vänstermenyn) och skicka ansökningar (dessa ser man under ”Ansökningar” i vänstermenyn).  

Observera att alla funktioner i modulen Idrottsmedel inte är aktuella för Idrottslyftet 2017.  
 

Förbundets idrottsmedel 
Under förbundets idrottsmedel visas de olika idrottsmedel som finns skapade hos förbundet. 
Genom att klicka på den blåa rutan med antalet ansökningar i så kommer man vidare till 
ansökningarna som inkommit till det idrottsmedlet. Den vita stora siffran visar hur många ärenden 
som finns per idrottsmedel. Den gula lilla siffran visar hur många nya ärenden som finns, som ingen 
administratör ännu öppnat.   
 

Förbundets ansökningar 
Under förbundets ansökningar visas ansökningarna med ändringar och ansökningar med 
notifieringar. Genom att klicka på någon av dessa rutor så kommer man direkt till de ansökningarna 
med ändringar eller de ansökningarna med notifieringar.  
 

Status 
Under rubriken ”Status” kan man se planerade idrottsmedel och sparade ansökningar. Genom att 
klicka på ”Se dem här” efter alternativen i rutan för status så kommer man direkt till de idrottsmedel 
som har status ”Planerad” eller till de ansökningarna som har status ”Sparad”. 
 

Återrapporter 
Under rubriken ”Återrapporter” kan man se öppna återrapporter.  
Genom att klicka på återrapportens namn så kommer man direkt vidare där man fyller i 
återrapporten. Härifrån kan man sedan spara eller skicka in återrapporten. Vill man spara 
återrapporten så klickar man på ”Spara”-knappen, vill man skicka in återrapporten så klickar man på 
”Skicka in”-knappen. Väljer man att spara återrapporten så kommer den ligga kvar som öppen och 
fortsätta synas under ”Återrapporter” på startsidan. 


