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Inledning 
Aktiviteter som utbildning, information, diskussionsträffar etc som samlar några medlemmar vid ett 

och samma tillfälle bör redovisas i IdrottOnline (IOL). De timmar som redovisas där är sedan ett 

viktigt underlag för hur medel från RF (Riksidrottsförbundet) fördelas till våra respektive förbund. 

Klubbarna får inte själva ersättning i form av likvida medel för redovisad aktivitet. Däremot kan man 

samla på sig timmar som sedan kan omsättas i någon form av stöd från aktuellt regionalt 

idrottsförbund. T ex del av kostnader för studiematerial vid teorikurs eller andra specifika kostnader 

vid en aktivitet. Vi använder nu samlingsbegreppet ”utbildning” i resten av dokumentet. 

Grundförutsättningar 
Idrottens portal IOL torde vara känd av alla klubbar. Då redovisning av utbildning sker där krävs 

följande: 

• Medlemmarna måste finnas i IOL. Det gör de i de flesta fall då många förbunds 

medlemsadministration sker via IOL. Om så inte är fallet kan redovisning ske via blankett. 

(Hur detta i praktiken går till får stämmas av med aktuell kontaktperson hos RF SISU 

Västernorrland eller Jämtland/Härjedalen.) 

• Den som lägger upp och hanterar en aktivitet i IOL måste ha behörigheterna 

”Klubbadministratör och Utbildningsadministratör”. (Behörigheter i IOL kallas ”Roller”.) 

• Innan man drar igång ska utbildningen vara godkänd av kontaktperson hos RF SISU, vilket i 

normalfallet bara är en formalitet. 

Olika typer av utbildningar i IOL 
Då man ska lägga upp en utbildning i IOL finns följande val: 

• Lärgrupp 

• Kurs 

• Föreläsning 

• Kulturarragemang 

Lärgrupp En lärgrupp är den enklaste formen där man t ex kan redovisa en 
informationskväll med speciellt tema, en kortare utbildning på några 
lektionstimmar etc. Ett medlems- eller styrelsemöte kan inte vara en 
lärgruppsaktivitet. Däremot en sammankomst där man t ex diskuterar 
rekrytering, planerar träning eller tävling etc. 
 
Krav: Minst 3 lektionstimmar á 45 min, Minst 3 deltagare inkl 
lärgruppsledaren, deltagare minst 13 år (undantag ner till 7 år kan 
medges). Se även som bilaga utdrag ur ett utmärkt infoblad från Svensk 
Segling ”Infoblad om rapportera lärgrupp”. 

Kurs En kurs har en kursledare som leder verksamheten utifrån en tydlig kurs- 
och timplan. En kurs ska ha en inriktning och ett uttalat utbildningsmål. 
Exempel på kurs är teoriutbildning för någon form av flygcertifikat. 
 
Krav: Minst 3 lektionstimmar á 45 min, Minst 3 deltagare inkl 
lärgruppsledaren, deltagare minst 13 år. 

Föreläsning En föreläsning är företrädesvis en aktivitet med extern föreläsare. 

Kulturarrangemang Sannolikt inte så vanligt hos oss. 



Skapa en utbildning i IOL 
Då man bestämt sig för hur utbildningsaktiviteten ska se ut är det dags att lägga in den i IOL. Man 

behöver inte i detta skede ha klart exakt vilka datum den ska genomföras eller namn på deltagare. 

Däremot ungefär när den ska starta och namn på ansvarig. 

Det finns utmärkta manualer för detta på idrottonline.se. 

• Gå in på idrottonline.se 

• Välj ”Support” 

• Välj ”Manualer” 

• Scrolla ner till ”Utbildning” 

• Läs tillämplig manual och följ instruktionerna 

Exempel 
Då IOL förändras ibland är det bättre att hänvisa till manualerna på idrottonline.se då de anpassas till 

rådande version av IOL. Men nedan visas ändå ett exempel på en enkel lärgrupp i 

flygsportsammanhang. 

Prata med kontaktpersonen på RF SISU i er region (se info om kontaktperson på SNFSF hemsida) och 

få grönt ljus på att köra den utbildningsaktivitet ni tänkt. Ni får förmodligen grönt ljus sedan på att 

lägga in det mesta i fortsättningen utan att ta kontakt. 

• Logga in i IOL 

• Välj ”Utbildning” i den blåa menyn längst upp på sidan 

• Välj ”Anmälan” 

• Välj ”Lärgrupp” 

• Fyll i enligt nedan 

 

  

Välj alternativet nedan i denna ruta 



Fortsätt med att lägga in starttidpunkt, antal tillfällen och total antal timmar (á 45 min). Lägg även in 

utbildningstillfällen eller vänta med det till senare. 

 

  



Lägg till vår distriktskontakt (se SNFSF hemsida). Lägg till minst en deltagare. Markera (klicka på) vem 

som är ”Utbildare”. 

 

 

  



Granska dina uppgifter och klicka på ”Skicka”. 

Du kan sedan fylla i utbildningstillfällen och deltagare samt närvaroregistrera när 

utbildningsaktiviteten är utförd. Se manualer på idrottonline.se. 

Om ni pratat med kontaktpersonen och fått grönt ljus behöver ni inte vänta på att 

utbildningsaktiviteten är markerad som godkänd i IOL. Det brukar dom ibland göra i efterhand om 

man fått muntligt ok. Och har ni fått ok på att lägga in nya utbildningsaktiviteter löpande utan att 

kontakta er ”Distriktskontakt”, är det bara att köra på. 

 

 

  



Hjälp 
Följande hjälp finns att få: 

• Använd företrädesvis manualerna på idrottonline.se 

• Er distriktskontakt (se SNFSF hemsida) kan svara på speciella frågor där manualerna inte räcker 

till 

• Anders Dillner på SNFSF kan också hjälpa till 

• RF SISU i ert distrikt har utmärkta kurser som täcker olika delar av IOL. Se hemsidan för RF SISU 

Västernorrland eller Jämtland/Härjedalen för aktuellt kursutbud 

• Denna lathund och kontaktuppgifter finns på SNFSF hemsida: 

https://www.flygsport.se/Organisation/Flygsportdistrikt/sodranorrlandsflygsportforbund/ 


