
Introduktion av SportAdmin

Styrelsen har beslutat att byta administrativt system till SportAdmin. 
Lanseringsdatum är 1 januari 2015. Detta är en introduktion till hur man 
använder SportAdmin som tränare och lagledare.

Alla lag skall använda SportAdmin. Det är inte tillåtet att köra något annat 
parallellt. Det behövs ju inte nu heller, så glöm Bokat, Laget, Outlook, Excel!

Bakgrund
Vi fick under våren 2014 reda på att vår nuvarande hemsidesleverantör 
stänger sin tjänst 31 dec. Samtidigt fanns redan tankar på att börja använda 
ett mer komplett system, som t.ex. Laget.se. Efter en översyn av tillgängliga 
alternativ kom vi fram till att SportAdmin är det bästa, och konstigt nog också
billigaste, adminsystemet för idrottsföreningar på marknaden just nu.
Läs mer om SportAdmin på www.sportadmin.se

Vad ni måste göra nu, före 31 december!
1. Kolla igenom ert lag så medlemmarna stämmer och är uppdaterade 

med rätt information. Speciellt viktigt är att rätt e-postadress används 
och att personnummer finns på både spelare och ledare.
Ni kan inte själva lägga till nya ledare. Kontakta Anette så gör hon det.

2. Fixa till ert lags hemsida. Skriv välkomstmeddelande, lägg upp bilder, 
dokument, m.m. Se P03 som exempel.
OBS! Om ni har saker ni vill spara liggande på vår nuvarande hemsida 
måste ni manuellt flytta över den informationen före 31 dec.

Rättigheter
Anette (kansliet) och Niklas Lagergren (webmaster) har fullständiga admin-
rättigheter.

Lagledare och tränare har rättigheter att ändra på sitt lags medlemsgrupp och
hemsida. Det skiljer inget på lagledares och tränares rättigheter.

Janne Pettersson har dessutom fullständiga rättigheter att ändra på 
hemsidan.
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--------------------------------- Guide ------------------------------------

Självstudier hos SportAdmin
Kolla igenom instruktionsfilmerna under ”Medlemsgrupper” på 
www.sportadmin.se/utbildning 
Där ser ni hur ni administrerar era lagmedlemmar.
Ni kan inte själva lägga till nya ledare. Kontakta Anette så gör hon det.

Inloggning
Logga in här på www.sportadmin.se 

Ni skall ha fått mail med inloggningsuppgifter för en tid sedan. Om ni inte fått 
det, eller inte kan logga in, kontakta Niklas nl4455@gmail.com

Startsida då ni loggat in
Här skriver vi några rader information från kansliet/föreningen.
Man ser även vilka som fyller år. Jättekul att ha koll på och gratulera barnen!
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Växla mellan medlemsregister och hemsida
Tryck på denna symbol uppe till höger.

Hjälpen
Frågetecknet uppe till höger är en jättebra hjälp från SportAdmin. Den är så 
bra att detta dokument är något överflödigt, men ni får det i alla fall.

Ändra er lagsida på hemsidan
Detta är mycket enkelt och behöver egentligen ingen förklaring. Här kommer 
dock en snabb beskrivning av vad tanken är med de olika sidorna.

Hem – Här skriver ni välkomstmeddelande och information om träningstider.

Nyheter – Här lägger ni upp lagspecifika nyheter, t.ex. att laget varit med på 
en cup, gärna med en fin bild. Detta är viktigt och gör vår hemsida levande 
och kul att besöka. Alla gillar att se bilder på sig själva!

Kalender – Här hamnar lagets aktiviteter (träningar, matcher, etc.). Ni lägger 
i regel inte in aktiviteterna direkt i kalendern, utan på att annat ställe (visas 
nedan).

Truppen – Här visas lagbilden och namnen på alla i truppen.

Bildgalleri – Här lägger ni upp bilder och text från era aktiviteter. Lite samma 
sak som nyheter, men använda gärna bägge. Bildgalleriet ligger kvar för alltid
medan nyheterna per definition blir gamla...

Dokument – Här lägger in upp de dokument ni skickar ut, t.ex. utskick vid 
läger, fikalista.

Kontakt – Kontaktuppgifter till ledare. Viktigt!

Matcher – Här hamnar lagets matcher. Ni lägger inte in matcherna här. Det 
görs i medlemsregistret, visas nedan.
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Skicka meddelande till lagmedlemmar
Välj er medlemsgrupp (=lag) och klicka sedan här.

Kryssa i vilka som skall få meddelandet (oftast hela laget). Här fyller man i 
om någon utanför laget också skall få meddelandet.
E1=Epostadress1
M1=Målsman1
M2=Målsman2
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Lägga in aktiviteter = Rapportera närvaro
Detta är hjärtat i systemet. Här lägger ni in träningar och alla andra 
sammankomster förutom matcher, de har en egen flik.

OBS viktigt! Rapportera alltid närvaro i SportAdmin efter 1 januari, glöm det 
gamla systemet!

Här kan man se hur det ser ut i mobilen.

Här finns en beskrivning över hur detta fungerar. Läs den istället för att jag 
kopierar fel.
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Kallelser
Här får man en sammanställning över skapade aktiviteter (kallelser).
OBS! Man skapar inga kallelser här, det görs i ”Rapportera närvaro” eller 
”Matcher”. Lite knepigt kanske.

Lägga in matcher
Lägg in matcher här.

De lag som är stora nog att spela i förbundsserier kan glädjas åt att kunna 
importera hela matchserien. Poff! säger det, så är allt klart.
De här lagen gällde det 2014:
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Att använda Mobilen
Det behövs ingen speciell app att ladda hem. Man surfar bara som vanligt till 
SportAdmin.se och loggar in, så känner den att det är en mobil som ansluter, 
och anpassar sidorna därefter.
Så här kan det se ut:

Direktlänk till nya hemsidan (att använda innan vi pekar om kullavikif.se):
http://www.sportadmin.se/hemsida/start/?ID=46611

Med vänlig hälsning och lycka till!

Niklas Lagergren
nl4455@gmail.com
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