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Följ stegen nedan för att komma igång med SportAdmin. För mer detaljrik beskrivning ställ 
markören över frågetecknet uppe i högra hörnet vid aktuell bild, eller klicka på frågetecknet 
för att komma vidare till våra utbildningsvideos. 

1. Inställningar (Administration – Inställningar) 

1a. Ladda upp er förenings logga genom att välja fil från er egen dator och därefter klicka på 
Ladda upp. 



1b. Fyll i alla fält ner till Bankgiro/Plusgiro 

1c. Fyll därefter i resten av inställningarna på sidan. De vanligaste inställningarna är enligt 
bilden nedan och klicka på Uppdatera längst ner på sidan 

Om du ska e-posta fakturor eller 
skriva ut på vanligt A4-papper 
så välj ingen AVI.   



2. Perioder (Administration – Inställningar – Perioder) 

2a. Vi importerar alltid ert register i en icke aktuell period. Nu ska du skapa en aktuell period 
genom att klicka på knappen Lägg till Period 

Fyll därefter i alla fält enligt nedan bild 
• Periodens namn - ex HT 2012 eller Säsong 2012/2013 
• Kalenderår – byter man medlemsår på våren skriver man 2012. Byter man till hösten skriver 

man 2013 
• Från och Till - är när terminen eller säsongen startar respektive slutar. 
• Bocka i aktiv period. 



2b. Har vi importerat grupper till er ska du nu kopiera över dessa till den nya perioden genom 
att klicka på knappen Kopiera mellan Perioder  

Välj därefter vilken period du vill kopiera från och vilken period du vill kopiera till 

Nu kan du välja att kopiera över alla grupper. Du kan även välja att bocka ur någon grupp som 
inte kommer att fortsätta i den aktiva perioden. Tryck därefter Genomför kopieringen 

OBS! Ändringar som sker i en 
annan period ändras inte 
automatiskt i den nya.  



3. Grupptyper (Administration – Inställningar - Grupptyper) 

Här fyller du i vad er förening har för olika kategorier av grupper. Inom varje kategori 
lägger du sedan upp olika grupper. Exempel: Vi lägger upp en ny grupp under 
Medlemsregister – grupper som heter styrelse. Styrelsegruppen läggs under 
grupptypen föreningsorganisation. 
 
Ta bort de grupptyper du inte använder genom att klicka på Ändra och Ta bort. 
 
För att lägga till en ny grupptyp klicka på Lägg till grupptyp. 

Klicka här 
för att 
lägga till en 
grupptyp  

Klicka här 
för att 
ändra 
namn eller 
ta bort en 
grupptyp  

4. Gruppkopplingar (Administration – Inställningar - Gruppkopplingar) 

Alla personer som skrivs in i en grupp måste ha en gruppkoppling. Gruppkopplingen 
styr olika funktioner 
•Licens behövs för kopplingen eller inte. 
•Kopplingen ska kunna logga in i SportAdmin och hantera sin grupp och registrera 
närvaro. 
•Kopplingen ska kunna bli fakturerad 
•Kopplingen är deltagare i gruppen eller innehar en ledarfunktion och ska kunna 
redovisa närvaro. 

Fortsättning nästa sida 



En person kan tillhöra många olika grupper. Ex: 
 
Elsa Nilsson är spelare i Damlaget, hon är tränare för lag Flickor -04, hon sitter i 
Styrelsen där man kan koppla henne som styrelse. 
 
När man kopplar en person till en grupp är det viktigt att tänka på vilken roll personen 
har just i den gruppen man kopplar personen till. Ex. Gör man en ledargrupp ska man 
inte koppla personerna som ledare i den gruppen. Personerna är inte ”ledare” för 
ledarna. I den gruppen kan man koppla personerna som en övrig gruppkoppling. 
 
Ta bort de gruppkopplingar du inte använder genom att klicka på Ändra och Ta bort. 
 
För att lägga till en ny grupptyp klicka på Lägg till gruppkoppling 

5. SMS (Administration – Inställningar - SMS) 

Fyll i föreningens namn under avsändare (max 11 tecken) för att föreningens namn 
ska stå som avsändare när du skickar sms. Dessa sms är rena informations sms och 
mottagarna kan inte svara på sms. Klicka i annan avsändare om du vill att 
föreningsnamnet ska vara förval. Annars visas det mobilnummer som du har 
registrerat på er under personregister. 



6. LOK-stöd – Platser (Lokstöd – Inställningar - Platser) 

6a. Platser – Lägg upp de platser föreningen bedriver verksamhet i genom att klicka på Lägg till 
plats. Det kan vara klokt att lägga upp en plats för ev. tävlingar/matcher utanför kommunen  
ex. övrig plats 

6b. Kommunala inställningar – Klicka på fliken LOK-stöd till vänster om Platser för att 
ställa in de regler som gäller för er kommun.  

7. Grupper – (Medlemsregister – grupper) 
 
Lägger upp föreningens olika grupper. Du skapar dels grupper efter träningstillfällen, 
grupper som du mejlar ofta, kommittéer, sponsorer osv. Se exempel nedan. För att lägga 
till en grupp klicka på Lägg till grupp. Fyll i gruppens namn, vilken grupptyp gruppen 
tillhör, om gruppens deltagare har licens och platsen. För att ändra namn på befintlig grupp 
klicka Ändra.  



8. Personregister – (Medlemsregister – personregister) 

8a. Familjemedlem – (Medlemsregister – personregister – familjemedlem) 
 
Detta är i första hand till för föreningar som har familjefakturering men vi rekommenderar 
att alla gör det. Stäm av en gång/vecka. 
Klicka på länken där det står Antal möjliga nya familjer. 
Här ska dem familjerna som är rätt kopplas ihop. Är det ingen “rätt” familj klickar du på Fel 
person.  

8b. Dubbletthantering – (Medlemsregister – personregister – Dubbletthantering) 
 
Systemet känner av möjliga dubbletter om det finns två personer med samma namn. Du 
ska antingen slå ihop eller separera personen. För att se hur man gör klicka på länken till 
instruktionsfilmen. Den personen som ska tas bort ska alltid stå till vänster. 

9. Medlemsgrupper 
 
9a. Välj en grupp du vill arbeta med. du kan nu: 
1. Lägga till en person genom att klicka på Lägg till medlem. Sök först efter personen. 
Finns inte personen i registret klicka på ny medlem. 
2. Ta bort en person genom att klicka på Ändra och därefter ta bort. 
3. Ändra gruppkoppling genom att klicka Ändra och välj ny gruppkoppling 
4. Ändra personuppgifter genom att klicka Ändra och Ändra personuppgifter. 
Därefter bekräfta först personerna sedan bekräfta hela gruppen. Grupperna måste vara 
bekräftade för att man ska kunna fakturera gruppen. 



9b. Rapportera närvaro – (Medlemsregister – rapportera närvaro) 
 
Se manual som ligger längst ner till vänster på sidan 

9c. Gör ett utskick – (Medlemsregister – Gör ett utskick) 
 
Klicka på Gör ett utskick för att skicka e-post eller sms till medlemmarna i gruppen. 

9d. Skriv ut medlemslistor – (Medlemsregister – Skriv ut medlemslistor) 
 
Här kan du skriva ut olika sorters listor på medlemmarna i gruppen. Du kan välja mellan 
olika medlemslistor, etiketter och medlemskort under typ. 



10. Köhantering/Anmälningshantering – (Administration – köhantering) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10a. Redigera anmälningsformulär - Gå igenom och fyll i alla tre stegen. Det fjärde 
steget är frivilligt och vill du använda det klickar du i aktivera rutan. 
 
10b. Visning på hemsidan - Hyperlänken kopierar du och klistrar in på föreningens 
hemsida. Anmälningsformuläret är nu klart för att börja användas. 
 
10c. Inboxen - Här hamnar alla er anmälningar som kommit in via hemsidan. Klicka på  
Hantera på personen för att komma vidare. I inboxen ska det alltid vara tomt.  
 
10d. Hantera köande - När du har hanterat från inboxen hamnar personerna här. Finns 
det lediga platser flyttar du dom härifrån till den befintliga gruppen. Annars låter du dom 
stå kvar i kön och flyttar dom efterhand som det blir lediga platser.   

11. Administratörer – (Administration – Administratörer) 
 
Här lägger du till, tar bort eller redigerar era administratörer. Alla som har inloggning till 
systemet är en administratör men man kan ha olika behörighet.  
 
1.Ledare - Personen har tillgång till rubrikerna under Information samt tillgång till den/de 
medlemsgrupper han/hon är ledare för. Personen kan endast ändra, lägga till osv i den gruppen 
man står som ledare för. 
 
2. Ledare Plus - Personen har tillgång till rubrikerna under Information samt tillgång till 
medlemsgrupper och personregistret. Personen kan endast ändra, lägga till osv i den gruppen 
man står som ledare för. Personen kan även titta i andra grupper samt i personregistret men 
inte redigera något. Personen ser inte några uppgifter i de andra grupperna mer än 
kontaktuppgifter. 
 
3. Administratör - Tillgång till alla funktioner för föreningen. Detta bör endast anställda och 
styrelsen ha tillgång till. 
 

Om en ledare har blivit av med sitt lösenord klicka på Ändra på den personen det gäller. Fyll i 
ett nytt lösenord i rutan Byt lösenord och klicka sedan på Uppdatera. Då skickas det nya 
lösenordet till personen som sedan kan logga in och uppdatera sitt lösenord på nytt. Exempel 
på lösenord: föreningensnamn12345 



12. Fakturering – (Administration – Fakturering – Inställningar) 
 
I nedan underrubriker ska du göra inställningarna som ligger till grund för faktureringen. 
 
12a. Lägg upp fakturatexter - Här lägger du upp en eller flera texter som du vill ska finnas 
med på gruppfakturorna. Klicka på Lägg till fakturatext för att skapa en ny text. Klicka Ändra 
för att redigera befintlig text. 
 
12b. Koppla fakturatexter – Koppla rätt text till rätt grupp genom att klicka Ändra på den 
grupp man vill koppla en text till. Väljer man inget kommer standardtexten att komma på 
fakturan för gruppen. 
 
 
12c. Gruppkostnader - Här skapar du gruppkostnader till varje grupp. Välj grupp och klicka på 
Lägg till gruppkostnad. Välj medlemsavgift och spara. Klicka därefter på Lägg till 
gruppkostnad och välj nästa typ av kostnad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12d. Periodinställningar - Här måste alla fälten vara ifyllda för att du ska kunna skapa 
fakturor. Är det något fält som du inte använder ska du fylla i används inte i rutan. Viktigt att du 
fyller i rätt år.  
 
12e. Påminnelsetexter - Här redigerar du era texter till påminnelsefakturorna. Alltid bra att ha 
gjort detta i förväg så slipper man tänka på det när fakturorna väl ska skapas. 


