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Viktigt att tänka på!  

 
RF Import nuvarande version stödjer enbart registrering av fulla personnummer hos Idrott Online. Personer 
som enbart har födelsesummer (inte fyra sista) kommer inte att importeras till Aktivitetsstöd. För varje 
importerad kommunfil kommer dessa personer dock skrivas ut i den meddelanderuta som är knuten till 
varje import. 
 
Aktivitetsstöd behöver kommuntillhörighet. Har inte föreningen registrerat hemkommun på sin medlem i 
Idrott Online, så sätter Aktivitetsstöd systemägande kommunnamn som hemkommun. 
 
Om något inte stämmer jämfört denna funktionsbeskrivning när det är dags att överföra/importera måste 
användaren logga in i Idrott Online och kontrollera sin status på kommunfilen för föreningen.  
OBS: Det tar alltid ett dygn att skapa en kommunfil/tilläggsfil hos Idrott Online.  
Därför bör ni ha förberett minst ett dygn innan import görs. 
 
De ändringar som görs i Aktivitetsstöd måste även göras i Idrott Online om det ska räknas med i LOK-stödet. 
Ingenting från Aktivitetsstöd förs över till Idrott Online  – det är enbart import från Idrott Online som sker. 
 
Importen förutsätter att allt data från Idrott Online är validerat och korrekt ifyllt i samtliga fält. 
Som exempel kan nämnas att föreningen förutsätts fylla i fem siffror på postnummer. 
 
Därför är det ytterst viktigt att registrera korrekta värden i samtliga fält i Idrott Online.  

Görs inte detta riskerar importen att misslyckas.  Felsökning bör då göras i hur registreringen har gjorts i 

Idrott Online.
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1. Syfte 
Syftet med importen från Idrott Online till Aktivitetsstöd är att föreningsanvändare ska kunna 
närvarorapportera i ett system och slippa dubbelregistrera i två system. 
 
När informationen registrerats i Aktivitetsstöd gör behörigheten Föreningsadministratör sin slutsignering, 
efter att ha kontrollerat att informationen ser rätt ut. Detta är ett eget ansvar inom varje förening att ta.  
 
När signering är gjord i Aktivitetsstöd, är ansökan till kommunens aktivitetsbidrag klar. Alla kommunregler 
har då slagit till och filtrerat resultatet som ska överföras till Booking.  
 
I Booking görs aktuell bidragsutbetalning. 

 

2. Funktionsbeskrivning för Import från Riksidrottsförbundet RF 
Det här är en funktionsbeskrivning för funktionen Import från RF, denna import överför full 
närvarorapportering från Riksidrottsförbundets (RF) system Idrott Online.  
 
Alla tillfällen för en idrottsförening som registrerats i Idrott Online överförs automatiskt till Aktivitetsstöd, 
genom att användaren först skapar en kommunfil hos Idrott Online och sedan via ett val i Aktivitetsstöd  
importerar denna kommunfil. All närvarorapportering förs då över.  
 
Samtycke för PuL görs genom ett aktivt val i båda systemen. 
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3. Förutsättningar för att kunna importera närvaro från Idrott Online till 
Aktivitetsstöd 

1. Föreningen måste ha en inloggning i Aktivitetsstöd. Inloggning erhålls från handläggare inom 

kommunen. Behörighet ska vara Föreningsadministratör. 

2. Föreningen måste ha en inloggning i Idrott Online. Inloggning erhålls från Riksidrottsförbundet. 

3. Föreningen måste närvarorapportera fullt* i Idrott Online. Om det är en idrottsförening så behöver 

föreningen bara närvarorapportera fullt i Idrott Online. Om det är en annan typ av förening så 

kommer inte närvarorapportering i Idrott Online gå att göra – närvarorapportering får ske direkt i 

Aktivitetsstöd. 

*Med fullt menar vi på ett sådant sätt att allt nödvändigt data för importfilen registreras i samtliga 

fält och på ett korrekt sätt. Följ funktionsbeskrivningen vid registreringen samt eventuella speciella 

instruktioner från er kommun. 

4. RFs regler kan skilja sig åt mot kommunens regler exempelvis i ålder. För att söka LOK-stöd krävs det 

att deltagaren är i ålder mellan 7 – 20 år och för att söka kommunalt bidrag kan det vara en annan 

ålder som gäller för deltagare. Dessa deltagare i annan ålder måste matas in i Idrott Online trots att 

deltagaren inte har rätt ålder(för ung eller för gammal) enligt LOK-stöds regler. Det finns ingen 

begränsning av ålder i Idrott Online – det går att mata in vilken ålder som helst på en deltagare. 

5. Åldersregler kan även gälla ledarens ålder – det kan skilja sig regelmässigt mellan LOK-stödsregler 

och kommunregler. Mata alltid in alla ledare i varje grupp oavsett ålder. Observera att lägsta ålder 

för ledare hos RF är 13 år. Kontrollera vilken ålder ni har inom er kommun. 

6. Föreningen måste ha sitt RF-id registrerat i Booking samt Aktivitetsstöd. En överföring från 

Booking/InterbookAdmin till Aktivitetsstöd kan uppdatera RF-id i Aktivitetsstöd eller så görs detta 

via manuell inmatning i Aktivitetsstöd per förening. Eventuellt kan RF komma att tillhandahålla en 

lista över vilka RF-id föreningarna har inom respektive kommun. Denna lista bör kommunen be RF 

om, ifall detta är möjligt och därefter förmedla. 

7. Ett gruppnamn måste alltid anges i Idrott Online och kan enbart vara 50 tecken långt. Om 

gruppnamnet överskrider denna storlek kommer namnet att klippas av i slutet. Användaren kan 

dock enkelt ändra gruppnamn i Aktivitetsstöd efter avslutad import.  

8. Vid import till Aktivitetsstöd skapas grupper utifrån detta format: Namn på aktivitet(gruppnamn) + 

tid + plats, t.ex. Innebandy-18.00-Sporthallen. 

9. En kommuninställning måste göras i Aktivitetsstöd för att funktionen ska kunna skapa kontakt med 

Idrott Online. Denna inställning tillhandahåller Argentum efter gjord beställning av 

importfunktionen. 

10. Personer som enbart har födelsenummer (inte fyra sista) kommer inte att importeras till 
aktivitetsstöd. För varje importerad kommunfil kommer dessa personer dock att skrivas ut i den 
meddelanderuta som är knuten till varje import. 

11. Alla tillfällen som förs över från Idrott Online till Aktivitetsstöd blir klarmärkta dvs. första signeringen 

som behörigheten ledare gör. Detta är förutsättningen för importen. Det innebär att om något skulle 

vara felaktigt måste tillfällen låsas upp under Historik och signering av en föreningsadministratör. 

Alla klarmärkta tillfällen ska kontrolleras och signeras.
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4. Aktivitetsstöd – Kommuninställningar 
För att få tillgång till denna nya funktionalitet krävs en licensfilsuppdatering av Aktivitetsstöd. När den nya 

funktionen är påslagen i Aktivitetsstöd visas ett nytt fält under kommuninställningar – fältet RF Import GUID. 

Här anges information från Explizit sida för att kunna koppla upp sig mot Idrott Online. 
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5. Närvaro – Importera närvaro från RF 
Under menyvalet Närvaro kommer ett nytt menyval Importera närvaro från RF att finnas.  

1. Klicka på menyvalet och funktionen för att importera närvaro från RF visas i bilden. 

 

2. Nu visas en knapp som heter Hämta kommunfiler. 

3. Under rubriken Vägledning finns en hjälp som beskriver vilka olika status en import kan få när  
    funktionen/importen för att överföra information från Idrott Online till Aktivitetsstöd körs.  
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Status 
 

- Importen misslyckades. 
Här har något gått fel, detta loggas i händelseloggen och måste kontrolleras .  
Föreningen bör kontrollera registrerat data i RFs system. 
 

- Importen lyckades. 
 

- Importen lyckades (extra info finns). 
Här kan det finnas något som måste hanteras vidare i Aktivitetsstöd. Ett exempel är om en deltagare 
redan finns inlagd med födelsenummer flera gånger – en sådan deltagare måste föreningen 
kontrollera för att säkerställa vilken deltagare som var närvarande vid tillfället. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Viktigt att tänka på! Om det finns registrerade tidigare tillfällen i Aktivitetsstöd som har samma datum och 
samma tid så kommer dessa tillfällen att raderas automatiskt vid importen. Detta för att inte skapa dubblett 
tillfällen. Det går inte att få bidrag för sådana tillfällen. 
 
När importen körs kommer en statusbar att visas i bild som fylls på i samband med att importen pågår (antal 
procent färdigt). 
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4. Klicka på knappen Hämta kommunfiler. Nu visas ett meddelande på skärmen. Detta är ett  
    samtycke från föreningen om att hämta uppgifter från Idrott Online. Ett liknande samtycke finns i  
    Idrott Online för föreningen. För att kunna köra importen krävs det att användaren klickar på Ja- 
    knappen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Om Ja-knappen har använts så visas en status på skärmen Hämtar data från RF. Nu görs en kontroll om 
det finns tillgängliga kommunfiler hos Idrott Online. 
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6. När uppkopplingen mot Idrott Online har genomförts och allt fungerar kommer Aktivitetsstöd att  
    visa vilka kommunfiler som finns tillgängliga att hämta och överföra till Aktivitetsstöd. 

 
 
 
 
 
 

 
7. Välj lämplig fil genom att klicka på knappen Välj och sedan på knappen Importera vald kommunfil.  
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Viktigt att tänka på! Om något inte stämmer måste användaren logga in i Idrott Online och kontrollera sin 
status på kommunfilen för föreningen. OBS: Det tar alltid ett dygn att skapa en kommunfil/tilläggsfil hos 
Idrott Online. Ett meddelande visas: 

 

 
8. Importen startar och statusbaren fylls på i procent efterhand importen fortskrider. 
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I rutan för Meddelanden loggas vad som sker i importen. 

 
 
9. Du kan avsluta importen i förtid genom att klicka på knappen Avsluta aktuell import. Inga tillfällen blir då 
registrerade i Aktivitetstöd från Idrott Online. 
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10. För att importera kompletteringsfiler dvs. nytillkomna tillfällen från Idrott Online – gör på samma  
       sätt som beskrivits för hämtning av kommunfil. 
 
Viktigt att tänka på! Kompletteringsfiler innehåller enbart tillägg av tillfällen från Idrott Online. Om tillfällen 
korrigeras eller tas bort i Idrott Online kommer detta inte att komma över automatiskt till Aktivitetsstöd. 
Detta måste korrigeras direkt av användaren i Aktivitetsstöd – ändringar i tillfällen eller borttag av tillfällen. 
Enbart nya tillfällen förs över från Idrott Online. 

 
12. När importen är färdig har tillfällen importerats från Idrott Online, kommunregler har validerat 

de tillfällen som registrerats i Aktivitetsstöd och deltagare har registrerats/kontrollerats i den grupp  som 
har skapats. Importstatus kan nu visa följande symbol vilket innebär att importen är klar men det kan 
finns information som måste kontrolleras: 

 
       Detta innebär att det är något som importen har fått hantera speciellt och skriva om i loggen.  

       Klicka på ikonen för Logg - . Nu visas den lista som visades i Meddelanderutan vid  
       importen.  
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I detta fallet nedan så har importen kontrollerat deltagare och hittat att dessa deltagare finns sen  
tidigare i Aktivitetsstöd – dessa deltagare kommer inte att dubbelregistreras. Det kan inträffa att  
något i loggen måste hanteras av en användare i systemet. 

 

 
12. För att stänga loggen – klicka på knappen Stäng. 
 
13. För att avsluta importen, klicka på knappen Avsluta aktuell import. 
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5.1 Borttagning av importerad information 

Om något har blivit fel vid importen från Idrott Online, kan detta åtgärdas genom att ta bort importerad 
information. 
 
1. Välj menyvalet Närvaro – Importera närvaro från RF. Klicka på knappen Hämta kommunfiler. Nu  
    läser Aktivitetsstöd in vad som har importerats sen tidigare samt om det finns nya filer för import. 
 
2.  Markera den fil som ska tas bort och klicka på det röda krysset. 
 
3. Ett meddelande visas på skärmen: Är du säker på att du vill ta bort importerad data? (Skapade  
    grupper, Deltagare, aktiviteter och dess kopplingar till andra objekt kommer inte att tas bort) 
 
4. Klicka på Ok-knappen och nu tar Aktivitetsstöd bort informationen som den nyss valda filen  
    innehöll. 
 
5. Filen ligger nu valbar i listan igen för import. 
 
Viktigt att tänka på! Inga ändringar kommer över från Idrott Online enbart nyupplägg av tillfällen. Alla 
ändringar får göras i Aktivitetsstöd samt bort tag av tillfällen. 
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6. Administration – Grupp 
1. För att kontrollera gruppnamn på importerade grupper – välj menyvalet Administration – Grupp.      
     Nu visas alla föreningens gruppnamn i listan. 
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2. För att ändra ett importerat gruppnamn, klicka på penn-ikonen sidan om gruppnamnet i listan. Nu öppnas 
fält upp för redigering. 

 

3. För att göra det möjligt att mata in födelsenummer på deltagare i importerad grupp måste  
     kryssrutan för Tillåt pers.nr utan fyra sista markeras. Annars finns det enbart möjlighet att mata in  
     fullt personnummer på deltagare i gruppen. 

 

4. Klicka på knappen Spara för att spara ändringar. Knappen Avbryt gör att inga ändringar sparas. 
 
5. För att lägga till en helt ny grupp, fyll i fältet Grupp med ett nytt gruppnamn. 
 
6. Markera om funktionen för Tillåt pers.nr utan fyra sista siffror, om det ska vara möjligt att mata in  
    födelsenummer på deltagare, i den nya gruppen. 
 
7. Klicka på knappen Spara för att spara gruppen. 
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7. Närvaro - Deltagare 
1. För att kontrollera grupper och deltagare från importen – välj menyvalet Närvaro – Deltagare. Välj  
    den grupp du vill titta närmare på. 

 

 
2. Gruppen väljs in och deltagarna visas i listan.  

Viktigt att tänka på! En ny ikon visas på varje importerad deltagares rad . Det går att ändra deltagare 
även om de är importerade från Idrott Online. Det går att ändra, ta bort och lägga till deltagare till 
importerade grupper. 
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3. För att ändra någon information på en importerad deltagare – klicka på penn-ikonen i listan och  
    fälten öppnas för redigering. 

 
4. Ändra informationen och klicka på diskett-ikonen för att spara informationen. Om du inte vill spara  
    ny information, klickar du på pil-ikonen – då avbryts redigeringen. 
 
5. För att lägga till en ny deltagare i en grupp finns det två sätt att göra det på – antingen med ett  
    komplett personnummer eller med ett födelsenummer dvs, utan de fyra sista siffrorna. För att slå på  
    funktionen att mata in födelsenummer, se tidigare avsnitt Administration – Grupp. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Viktigt att tänka på! De ändringar som görs i Aktivitetsstöd måste även göras i Idrott Online om det 
ska räknas med i LOK-stödet. Ingenting från Aktivitetsstöd förs över till Idrott Online – det är enbart 
import från Idrott Online som sker. 
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8. Administration – Historik & signering 
Under Historik & signering kan tillfällen som blivit importerade kontrolleras och redigeras.  
 
1. Sök fram tillfällen som ska kontrolleras. 
 
2. Är något fel kan tillfället låsas upp av behörigheten Föreningsadministratören. Är ett tillfälle  
    Signerat kan det endast låsas upp av en handläggare på kommunen. 
 
3. Markera ett tillfälle, klicka på knappen Ta bort klarmarkering. 
 
4. Nu blir tillfället upplåst och hamnar i listan under menyvalet Närvaro – Närvarorapportering. Gå in  
    Under detta menyval och gör de ändringar som behövs. Sen ska tillfället klarmarkeras och slutligen  
    Signeras för att ansökan till kommunen ska vara komplett. 
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