
Närvaro rapportering 

 

Rapportering av aktivitetsstöd sker halvårsvis (1/1 – 6/30, 1/7 – 31/12) till kommun och stat.   

Det är jätte viktigt att man lägger in närvaron på en gång i din ledarapp efter genomförd aktivitet, 

men att man sedan rättar från en dator.  

Allt syns inte i appen. 

För att kunna lägga in/rätta till närvaron på rätt sätt via en dator gör följande: 

Gå till hemsidan www.segeltorpsif.se och sedan klicka på Logga in uppe i högra hörnet och välj 

därefter Ledare/Administratör. Har du inte något användarnamn eller lösenord, kontakta kansliet. 

När man är väl inloggad välj de 3 strecken uppe till höger på menyraden  

  

Då kommer man till ”baksidan” av hemsidan där man gör det administrativa. 

  

 

När man är inne på fliken närvaro kommer man få upp en sida med alla aktiviteter som man haft 

under året med datum och tid högst upp och en påminnelse om att bekräfta aktiviteter 

 

På vänster sida finns alla spleare samt deras födelseår. 

Längst ner finns alla ledare samt övriga i gruppen så som kassör, lagledare m.fl. 

 

 

Med Anteckningsblocket ändrar man på aktiviteten. 

Med X-et raderas just den aktuella aktiviteten även från kalendern som finns på hemsidan. 

Välj Medlemsgrupper 

Välj fliken Närvaro 

http://www.segeltorpsif.se/


 

 

Oftast är det lättast att föra muspekaren över alla symbolen för att se vad dom betyder. 

Då vet man vad man ska göra och hur man rättar till problemet. 

Här följer några exempel på hur det kan se ut med aktiviteter inlagda samt hur man rättar till dessa. 

 

Alla rader som är gröna är godkända, utan symboler. Övriga måste rättas till. 

Ovan har man lagt in flera aktiviteter samma dag men olika tider. 

Lägg ALDRIG in flera aktiviteter med samma datum. 

Läggs flera aktiviteter in samma dag se till att INTE bocka i samma deltagare i båda raderna, dela 

hellre upp dom hälften var i båda raderna. Minst 3 st måste vara bidragsberättigade för att 

aktiviteten ska vara godkänd, samt bocka i en annan ledare (ej samma ledare på båda).  

För att få bort symbolen (1) som finns på den 16:e kl 21.00 behöver man göra mera för att !! inte ska 

dyka upp när man rättat till det första felet.  

Här är sammankomsten kortare än 60 minuter. Sammankomster ska vara längre än 60 minuter eller 

mer. Bocka ur rutan och klicka på datumet och sedan ändra. Ändra sluttiden på aktiviteten till 22:00 

klicka på uppdatera. Se till innan du ändrar att det inte ligger schemalagda kallelser då går inte tiden 

att ändra. Finns kallelse schemalagt ändra till Nej i rullisten och sedan uppdatera. 

Gör sedan som nedan för att dela upp spelare mellan aktiviteterna.  

Endast första aktiviteten är godkänd som tex den 17: e kl 19.00 där hela raden är grön.  

Raden kl 20.30 med !! betyder att deltagarna inte är bidragsberättigade efter som spelarna redan 

finns inlagda och godkända kl 19.00 

Aktiviteten är ingen sammankomst eftersom minst 3 deltagare måste närvara. 

För att få detta godkänt, bocka ur båda rutorna för samma datum. ”Är säker på att du vill avbekräfta 

aktiviteten”? Tryck OK. Dela upp spelarna så dom inte finns med på båda raderna. Glöm inte att 

bocka i rutorna igen. 



Blåa rader kan bero på att en match är struken eller att man lagt in aktiviteter som gäller flera dagar. 

Undvik använda alternativet flerdagsaktivitet när aktiviteter läggs ni i kalendern, pga. att 

aktivitetsstödet utgår från 1: a dagen.  

Har man lagt in en aktivitet som är ett möte/övrigt för ett föräldramöte, ledarmöte med egna ledare 

inom laget, lagfotografering, klädprovning, styrelsemöten, matchledare, tillsättning av domare till 

matcher, matchvärdar, kafeteriavecka, intresseanmälningar inför cuper, träningspass via app, 

uppvärmning etc. i kalendern MÅSTE man bocka ur rutan LOK-aktivitet.  

 Den 26:e (se ovan) en match som är struken och måste plockas bort, får inte ligga kvar i kalendern. 

Klicka på datumet i den blåa rutan, välj ändra och Ta bort. Tryck OK på frågan om du är säker på om 

du vill ta bort aktiviteten.  

Aktiviteten är borta ur kalendern och systemet. 

Här är flera aktiviteter inte är bekräftade. Bocka i spelarna som deltagit samt ledare och bocka i 

rutan, upprepa tills alla rader är gröna. 

 

 

 

       

 

  

Denna symbol betyder att man missat att kryssa i en ledare 

som är minst över 13 år eller att ledaren som är i kryssad 

antingen är med i ett annat lag och har en sammankomst 

tidigare samma dag, aktiviteten är ingen sammankomst då 

minst 3 bidragsberättigade måste finnas med eller att 

ledarens hela personnummer saknas. 

Både spelare och ledare kan ha sin rad röd. Det betyder att man inte lagt in hela 

personnumret 10-siffror. Jätte viktigt att när man får in nya personer i föreningen att 

hela personnumret finns med. Be målsman eller personen i fråga om att lägga in sitt 

personnummer på hemsidan. Kan vara att någon har skydde personuppgifter. 



 

 

För att lägga in närvaron direkt i sportadmin appen ladda ner den till din mobil ifrån 

Google Play eller App Store. 

Är den som är för ledare, sök efter sportadmin ledarapp.  

Använd samma inloggning som till hemsidan dvs användarnamn samt lösenord. 

För att kunna logga in måste man vara registrerad i SportAdmin. 

Kontakta kansliet för hjälp. 

Inne i appen syns lagets namn och sen alla deltagartillfällen som man lagt upp i sin kalender under 

hela året månadsvis. För att rapportera närvaro måste man vara på liken rapportera, i appen. 

 

Alla tillfällen som har grön text är närvaron 

bekräftad, men de tillfällen som är med röd 

text är inte någon närvaro bekräftad ännu. 

Har man skickat kallelser på en aktivitet finns alla spelare redan i bockade och det är bara att 

bekräfta aktiviteten. Tillkommer nån spelare då bockar man först i spelaren i listan och sen bekräftar. 

Har man inte skickat någon kallelse då bockar man själv i alla namnen och sedan bekräfta.  

Har du några frågor eller inte kan få ordning på felet kontakta då Lena på kansliet på 

lena.tano@segeltorpsif.se eller 08-646 18 86 

 

Symbolen (1) har olika betydelser.  

Här är aktiviteten ingen sammankomst efter som 

ingen ledare över 13 år är i kryssad. 

Bocka ur rutan, fyll i en ledare och bocka i rutan på 

nytt. 

Här har (1) den en helt annan betydelse.  

Per Nilsson är inte bidragsberättigad eftersom Per inte 

fyller 7-25 år under 20__  

Detta fel går inte att rätta. Antingen så är spelaren för 

ung eller för gammal som bidragsberättigad. 

mailto:lena.tano@segeltorpsif.se

