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Rutinbeskrivning för registrering och rapportering av närvaro 

 

1) Inledning 
Lokalt aktivitetsstöd, även kallat LOK-stöd, är ett statsbidrag till idrottsverksamheten i Sverige. Stödet 
omfattar åldrarna 7-25 år och är ett viktigt ekonomiskt bidrag till idrottsföreningarna i landet, så även för 
Sundbybergs IK och dess sektioner. För att få aktivitetsstöd krävs att registrering av närvaro görs löpande 
under säsongen, och att rapportering av den utförs efter varje termin till SIK kansli. Detta gäller samtliga lag 
i Sundbybergs IK:s innebandysektion. 
 
I innebandysektionen vill vi göra det enkelt och smidigt för lagen att sköta sin registrering och rapportering, 
och denna rutinbeskrivning syftar till att ge en vägledning till hur den ska utföras. 
 

2) Regler 
Föreskrifter om statligt lokalt aktivitetsstöd fastställda av RS: 

 En gruppaktivitet ska pågå i minst 60 minuter, ledas av minst en ledare utsedd av föreningen och 
bestå av minst tre och högst 30 övriga deltagare. 

 Gruppaktiviteten ska innehålla en gemensam samling och avslutning.  

 Ledaren ska ha fyllt 13 år och vara medlem i en förening inom RF. Ledaren får inte vara ansvarig för 
flera gruppaktiviteter samtidigt. 

 
Vilka aktiviteter är giltiga för att registrera LOK-stöd? 

 Träningar 

 Matcher 

 Lagsammankomster, t ex uppstartsaktiviteter, avslutningar, titta på andra matcher etc. 
 

3) Två olika sätt att registrera närvaro 
Det finns två olika sätt att löpande sköta närvaroregistreringen: 
a) Digitalt via www.laget.se. 
b) Digitalt via www.myclub.se. Rekommenderas! 
 

a) Digital registrering av närvaro via www.laget.se  
Via laget.se kan vi använda deras närvaroregistrering som sedan ligger till grund för att enkelt ta ut 
aktivitetskort. 
 
För närvaroregistrering: 

1. Gå som Administratör på er hemsida. 
2. Om det inte är gjort gå in på menyval Medlemmar och lägg till alla spelare, tränare och lagledare. 

De kommer sedan att dyka upp under Händelser. 
OBS! Ni behöver fullständigt personnummer till alla som ska läggas upp. 

3. Klicka på menyval Händelser. 
4. Lägg till alla träningar, matcher, cuptillfällen och andra evenemang som ni har. 

OBS! varje tillfälle måste vara minst 60 minuter. 
(Ni kan också markera händelsen som anmälningsbar och kalla spelare till t.ex. träning). 

http://www.laget.se/
http://www.myclub.se/
http://www.laget.se/
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5. När man har haft sin träning mm går man in på hemsidan. Klickar sedan på händelsen och väljer 
redigera. Klicka sedan på frågetecknet längst till höger för de som närvarat. 

6. Det går också att närvarorapportera via mobiltelefonen. Se notis från laget.se: 
Nu har vi lanserat vår omfattande närvarorapporteringsfunktion i mobilversion! Det enda du som 
administratör behöver göra är att besöka din lagsida i mobilen, logga in och klicka på Närvaro-
ikonen uppe till höger. 
Där kan du enkelt välja mellan olika händelser och klicka i vilka som varit på plats. Klicka på 
frågetecknet i anslutning till medlemmen för att ange att denne närvarat. 
 
Ta ut aktivitetskort: 

1. Klicka på menyval Händelser. 
2. Klicka på Närvarokort. 
3. Välj period. 
4. Korttyp ska vara Statligt aktivitetsstöd. 
5. Klicka på Visa närvarokort. 
6. Kontrollera kortet. Man kanske behöver gå tillbaka till en händelse och justera närvaron. 
7. När allt ser bra ut används kortet som underlag för att mata in uppgifterna i MyClub (se vidare 

punkt 2 b). 
 

b) Digital registrering av närvaro via www.myclub.se 
På samma sätt som för www.laget.se så kan närvaroregistrering ske löpande direkt i MyClub. För att 
göra detta krävs att du har gått en utbildning i MyClub. Kontakta någon i innebandysektionens styrelse 
eller någon på SIK kansli för att boka ett utbildningstillfälle. 
 
Fördelen med att registrera närvaron direkt i MyClub är att inrapporteringen till SIK kansli därmed är 
klar. 
 

4) Rapportering av närvaro till SIK kansli 
Inrapportering av närvaro till SIK kansli görs direkt efter varje termins slut. Exakta datum meddelas av 
styrelsen i innebandysektionen.  
 
Inrapporteringen ska göras digitalt i MyClub och ska ske enligt instruktion 2 b. OBS! Det är lagen som 
ansvarar för att detta görs på ett korrekt sätt och att det görs i tid. 
 

5) Stöd och hjälp 
Du är välkommen att kontakta någon i innebandysektionens styrelse om du har några frågor kring 
registrering eller rapportering av närvaro. 

http://www.myclub.se/
http://www.laget.se/

