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Inledning
IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och
utvecklas av Riksidrottsförbundet, RF. Hemsidan baseras på webbverktyget EPiServer, ett
enkelt och flexibelt verktyg som är marknadsledande i Norden. Den grundversion
föreningarna erbjuds innehåller standardfunktioner i EPiServer och är helt kostnadsfri. För
mer information se Support på www.idrottonline.se.

Utbildning
SISU Idrottsutbildarna erbjuder introduktionsutbildningar för IdrottOnline i varje distrikt. I
tillägg till det utarbetas en lärgruppsplan som kan laddas hem, antingen från SISU
Idrottsutbildarnas hemsida, www.sisuidrottsutbildarna.se eller under fliken utbildning på
www.idrottonline.se.

Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor
Här gäller detsamma som för föreningarna, även förbund och distrikt använder IdrottOnline.

Information
Löpande information gällande uppdateringar publiceras på www.idrottonline.se

Manualer
Denna manual, Idrottslyftet, är för dig som arbetar med föreningens Idrottslyftsansökningar och
återrapporter som ska sändas in till de olika förbunden som tar emot era ansökningar.
På www.idrottonline.se finns fler manualer.

Operativsystem och webbläsare
Administration av IdrottOnline Klubb sker bäst i PC-miljö och med webbläsaren Internet
Explorer (IE9 och IE10), Firefox och Chrome. Vid övriga webbläsare och datorer så
garanteras inte full funktion av IdrottOnline.

Hjälp och support
På www.idrottonline.se finns en flik som heter Support. Där har vi samlat all information
och hjälp du som användare av IdrottOnline kan behöva. Där finns frågor och svar,
tävlingssystem samt kända buggar. Supporten hjälper dagligen till med att besvara frågor
via mail support@idrottonline.se
Telefontid är måndag - torsdag kl. 10-12, 13-15. Telefonnummer 08-699 61 50
(knappval 1).
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Allmänt Idrottslyftet
Idrottslyftet, som startade 1 juli 2007, är en satsning på svensk barn- och ungdomsidrott.
Regeringen har sedan starten årligen avsatt 500 miljoner kronor. Under 2012 har ett arbete
pågått för att utifrån den utvärdering som genomfördes av Idrottslyftet år 1 - 4 och förbundens
synpunkter göra Idrottslyftet till ett ännu bättre verktyg för utveckling av svensk barn- och
ungdomsidrott. De nya riktlinjerna trädde i kraft den 1 januari 2013 och kommer att gälla fram
till 31 december 2015 (under förutsättning att medel fortsatt avsätts).

Prioriterade områden
För att uppnå Idrottslyftets syfte och mål kommer arbete att genomföras inom fyra prioriterade
områden:
• Behålla ungdomar i föreningsverksamhet
• Rekrytera barn och ungdomar till föreningsverksamhet
• Utveckla verksamheten så att idrotten gör som "Idrotten vill"
• Öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer

Ansökan
Vilken organisation föreningen ska kontakta beror på vad ni vill göra för att skapa bättre
förutsättningar för barns och ungdomars idrottande. Föreningar som vill utveckla sin barn- och
ungdomsverksamhet genom att arbeta med ett eller flera av ovanstående prioriterade områden
har möjlighet att ansöka om medel från sitt specialidrottsförbund, sitt distriktsidrottsförbund och
SISU Idrottsutbildarnas distrikt.
Föreningen vill:
…göra insatser inom ett eller flera av Idrottslyftets
prioriterade områden.

Kontakta ert:
Specialidrottsförbund

…rekrytera barn och ungdomar till föreningsverksamhet samt utveckla och öka tillgängligheten
till anläggningar och idrottsmiljöer.

Distriktsidrottsförbund

…få stöd i arbetet att utveckla verksamheten så att
Föreningen gör som ”Idrotten vill”

SISU Idrottsutbildarnas distrikt

Mer information
Förbundens instruktioner, prioriteringar och ansökningstider kan variera, sök därför ytterligare
information på respektive förbunds hemsida.
Övergripande information om Idrottslyftet och kontaktuppgifter till samtliga förbund hittar ni
på www.svenskidrott.se/Ekonomisktstod/Idrottslyftet/
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Förberedelser
Innan du kan ansöka om Idrottslyftsmedel behöver följande vara klart:


Klubben måste ha en aktiverad IdrottOnline klubbsida. Hur ni aktiverar er
sida kan ni läsa mer om på
http://idrottonline.se/OmIdrottOnline/AktiveraIdrottOnline/



Inneha ett föreningstecknat bank- eller plusgiro samt ett
organisationsnummer och det ska vara registrerat på er IdrottOnline
klubbsida. Om ni inte har det registrerat så meddela LOK-stödsgruppen
via e-post lok@rf.se



I medlemsregistret på er IdrottOnline klubb måste föreningens
ordförande och kassör vara inlagd med respektive roll. Det är bra
om även Idrottslyftsansvarig är inlagd. Det är innehavare av dessa
tre roller som har behörighet att skicka in ansökan med sina
personliga inloggningsuppgifter.



Den som ska skicka in Idrottslyftansökan måste även ha blivit tilldelad
inloggningsrättighet på sidan av föreningens administratör. Det gör
administratören i medlemsregistret.



Ta reda på från vilket förbund er förening ska söka Idrottslyft hos, SF,
DF (rekrytering eller ökad tillgänglighet till anläggningar och
idrottsmiljöer) och/eller till SISU distrikt.

Vi kan kalla punkterna ovan för förberedelser. Läs mer på sidan 6 och 7 hur du går tillväga
med att tillsätta roller och inloggningsrättighet.
Uppfyller du och din förening punkterna ovan kan du gå till sidan 8-10 och läsa allmänt om
ansökan direkt.
När du läst Ansökan allmänt och sedan ska fylla i ansökan så går du till någon av följande
sidor beroende på vilket förbund som ska ta emot er ansökan:
SF och DF (rekrytering)
SISU distrikt
DF- ökad tillgänglighet till anläggningar och idrottsmiljöer

sidan 11-19
sidan 23-28
sidan 31-38
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Tillsätt Roller
Logga in på föreningens sida med användarnamn och lösenord samt klicka på fliken
Administration och därefter Personer. Välj Föreningen i rollistan och klicka på Byt för att söka i
föreningen.

I administrationsmodulen finns en ruta som heter ”Roller i föreningen”. Där ser du om
respektive roll är tillsatt, då står namnet på personen där. Om det inte står något namn vid
respektive roll och om texten är röd är de inte tillsatta (Idrottslyftsansvarig finns inte i rutan utan
måste tillsättas enligt instruktion längre ner på denna sida).
Vill du ta genvägen till att tillsätta dessa roller så kan du göra det om personen redan finns i
medlemsregistret. Klicka då på Redigera och följ instruktionerna på skärmen. Den som skickar
in ansökan måste ha rollen ordförande, kassör eller Idrottslyftsansvarig firmatecknare i
föreningen. För att kunna ansöka så måste ordförande och kassör vara tillsatt.

Du kan också söka bland föreningens medlemmar efter den person som du ska registrera rollen
på. (Finns inte personen upplagd i medlemsregistret måste du lägga till den personen. Läs mer i
manualen ”Lägg till medlem” om hur du går tillväga). Sök fram genom att fylla i namn och
klicka på Sök.
Klicka då på personens namn och ett nytt fönster öppnas med information om personen. Scrolla
ner till Roller och klicka på Redigera. Filtrera fram önskad roll dvs. ordförande, kassör eller
Idrottslyftsansvarig firmatecknare, se bild 1. För att se hela rollens namn och vilken kategori
som rollen tillhör så håll muspekaren över rollen. Bocka i
rutan framför rollen och klicka sedan på Välj högst upp i
höger hörn, se bild 2. Klicka sedan på Spara, se bild 3.
Bild 1

Bild 2

Bild 3

Nu kan medlemmen skicka in Idrottslyftsansökan om den har rätt inloggningsrättighet.
IdrottOnline Klubb – Idrottslyftet 2015-09-04

Sida 6 av 41

Förberedelser

Tillsätt inloggningsrättighet
Logga in på föreningens sida med användarnamn och lösenord samt klicka på fliken
Administration och sedan Personer i vänstermenyn.
Sök fram aktuell medlem som du vill tilldela inloggningsuppgifter genom att fylla i namn och
klicka på Sök.

Klicka sedan på personens namn och ett nytt fönster öppnas med information om personen.

Se till att medlemmen har en e-postadress ifylld, om det saknas måste du fylla i den och sedan
klicka på Spara och öppna personen igen innan inloggningsuppgifter kan skickas.
När medlemmen har e-postadress så klickar du på Skicka inloggningsuppgifter i rutan till höger.
Medlemmen har nu fått inloggningsuppgifter sänt till
sin e-postadress. Medlemmen kommer endast åt de
allmänna flikarna.
Om du istället hittar en knapp där det står
Återställ lösenord betyder det att personen
redan vid ett tidigare tillfälle tilldelats
inloggningsuppgifter. Klickar du på Återställ
lösenord så skickas ett nytt och de gamla slutar
fungera (rekommenderas inte utan låt
medlemmen själv återställa sitt lösenord om så
önskas)

Medlemmen kan nu ansöka om Idrottslyftet om den har rätt roll i medlemsregistret.
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Ansökan allmänt
Logga in
Gå till din förenings sida i IdrottOnline klubb och klicka på hänglåset i högra hörnet. Du får
då upp en inloggningsruta där du fyller i personnummer/idrotts-ID/användarnamn och ditt
lösenord.
Välj Idrottslyftet i toppbaren (syns inte alternativet direkt så kan funktionen i vissa fall ligga
under en flik som heter Fler).

Alla klubbens medlemmar som har inloggningsrättighet medlem kan se fliken Idrottslyftet och
kan skriva en ansökan och spara den på sidan. Det är dock bara föreningens ordförande, kassör
eller Idrottslyftsansvarig firmatecknare som kan skicka in den om deras roller är tillsatta i
medlemsregistret. Se förberedelser.

Information om första sidan
Börja med att välja
vilken period och vilken
typ av ansökan i
rullistan. SF, DF, DF
Anläggning eller SISU.

Välj sedan idrott för er ansökan och det förbund ni vill ställa ansökan till.

Därefter följer förbundets
beskrivnings- och
informationstext. Visas ingen
text innebär det att förbundet
för tillfället inte har någon
aktuell ansökningsperiod aktiv.
Besök i sådana fall förbundets
hemsida för att få information
om vad som gäller.
Under informationstexten finns
en knapp för att komma till
ansökningsformuläret.
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Ansökan Allmänt

Under valet av period och förbund så listas Meddelanden, Ansökningar, Manuella
utbetalningar och Återrapporter. Observera att väljer man exempelvis SF så visas endast
uppgifterna som gäller den typ av ansökan. På bilden ser vi att det t.ex. finns 7 stycken
återrapporter för SF-ansökningar som gjorts under perioden 2015.

Under Manuella utbetalningar syns Idrottslyftsutbetalningar från de förbund som har gjort
så kallade manuella utbetalningar som inte har genererats från en ansökan ni har gjort via
applikationen.
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Ansökan Allmänt

Automatiska meddelanden
När förbundet har fattat beslut om föreningens inskickade ansökan byter ansökan status på
föreningens Idrottslyftssida. I samband med detta får även föreningens ordförande, kassör
och ev. Idrottslyftsansvarig ett e-postmeddelande om detta, under förutsättning att
föreningen angivit e-postadresser i medlemsregistret. Dessa personer får också
påminnelsemeddelanden om att återrapporten ska fyllas i.

Övriga meddelanden
Meddelanden kommer som notifieringar under Meddelanden i menyn. För att se dessa så
klicka på Meddelanden, välj därefter vilket meddelande som ska läsas och genom att klicka
på det.
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Ansökan SF/DF

Skapa en ny ansökan till SF eller DF

Välj SF eller DF och sedan idrott och förbund.
Klicka sedan på ansökningslänken som finns direkt under förbundets
informationstext och formuläret öppnas.

Överst finns information som hämtas från Medlemsregistret bland annat:
 Föreningens namn, adress, organisationsnummer och föreningsnummer
 Ansökan ställs till (respektive förbund och ev. logga)
 Den idrott föreningen ställer sin ansökan ifrån (vald av föreningen innan
ansökan öppnas)
 Vilka personer som i dagsläget är behöriga att skicka in ansökan med sina
egna inloggningsuppgifter.

F
För att kunna skicka in ansökan måste ni ha lagt till rollerna ordförande och kassör i
medlemsregistret, se sidan 6.
Vill ni så finns det även möjlighet att ange en eller flera Idrottslyftsansvariga som då också
har behörighet att skicka in ansökan.
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Ansökan SF/DF

Grundinformation

Prioriterat område

Man måste välja ett av de prioriterade områdena som
syns. Ser du inga så behöver du inte göra något val.

Inriktning/Förbundsprojektnamn

Ange det som stämmer bäst in på ert projekt.
Om alternativet Ej specificerat finns med och ni väljer
det så öppnas en ny dropdown till höger där ni istället
väljer huvudinriktning.

Föreningens projektnamn

Föreningen bestämmer och döper sitt projekt här

Start och slutdatum

Här anger ni när ert projekt startar och slutar.

Målgrupp

Här anger ni den målgrupp som stämmer bäst in på ert
projekt.

Gren/Klass

Finns bara med om ert SF valt att ha med det fältet.
Finns raden måste ett val göras.
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Ansökan SF/DF

Sökt Belopp

Här anger ni det belopp ni önskar söka medel för via
Idrottslyftet i denna ansökan

Välj föreningsgiro

Idrottslyftet betalas ut enbart till det
föreningstecknade plus- eller bankgirot som finns
registrerat på IdrottOnline.
Man måste ha angivit utbetalningsgiro för att ansökan
ska behandlas genom att bocka i önskat giro.
OBS! Om de plus- och/eller bankgironummer som
finns att välja på är felaktiga eller om girouppgift
saknas måste ni kontakta RF:s LOK-stödsgrupp innan
ni skickar in er ansökan. Maila lok@rf.se och skriv
plusgiro/bankgiroändring i ärendefältet.
Gironumret kan inte ändras på egen hand.
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Ansökan SF/DF

Här kan det stå från SF, DF
eller SISU, beroende på
vilken ansökan ni har
öppnat

Finansiering

Beskriv här hur projektet ska finansieras.
Det belopp som ni angav under rubriken Sökt belopp
genereras automatiskt till punkt 1, se bild.
Fyll på med eventuell annan finansiering inom samma
projekt.
Om ni anger belopp på punkt 3 eller 4 så fälls ett nytt
fält ut där ni måste fylla i fler uppgifter.
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Ansökan SF/DF

Mångfald

Tar ert projekt särskild hänsyn-

Här väljer ni de alternativ som stämmer bäst in på

till något av följande

det projekt ni söker för i denna ansökan

Närmare beskrivning av ert projekt

Närmare beskrivning av ert projekt

Beskriv här så tydligt som möjligt vid varje rubrik.
Klicka på frågetecknet vid rubriken så kommer en
beskrivning på vilka uppgifter som önskas.
Rubrikerna är bakgrund, syfte, mål, genomförande,
ekonomi/budget, uppföljning/utvärdering och övrigt.
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Bifoga filer

Här finns möjlighet att bifoga filer t.ex. projektplan
eller en ekonomisk kalkyl.
Klicka på Välj fil och därefter letar du på din dator
och markerar den fil du vill hämta in och klickar på
Öppna. När filen fått en grön plopp framför sig så är
det klart och ni kan gå vidare i ansökan. Blir den röd
så kan inte filen laddas upp och ni måste klicka på Ta
bort innan ni går vidare. Max fem filer á 5 mb kan
bifogas.

Samverkan med andra

Ange här om ni samverkar med andra organisationer i
projektet ni söker för. OBS! Detta är obligatoriskt till
DF och valbart för SF. Om ni anger någon
organisation så fyller ni i namn, adress, kontaktperson
och kontaktuppgifter på angivna organisationer.
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Fortsättning av tidigare projekt

Om detta är en fortsättning på tidigare projekt så
bockar ni i rutan Ja. Därefter fälls fler fält ut som
måste fyllas i.

LOK-stödstatistik

Tänk på att LOK-stöd söks för redan bedriven
verksamhet i efterhand. T.ex. perioden Hösten 2015
ska vara insänd till LOK-stödsgruppen senast den 25
februari 2016. Statistiken hämtas in i samma stund
som ansökan om Idrottslyftet skapas och uppdateras
inte under Idrottslyftsärendets gång. Man kan inte
utläsa här om ansökan är godkänd eller inte, bara att
föreningen sökt. Vid frågor kontakta LOKstödsgruppen via e-post lok@rf.se
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Skicka in ansökan

Läs igenom punkterna och bocka i rutan att ni
bekräftar att ni är medvetna om de skyldigheter
föreningen har, först därefter är det möjligt att Spara
ansökan, Spara och skicka till förbundet.
Saknar du knappen ”Spara och skicka till förbundet”
så har du inte behörighet att skicka in ansökan. Scrolla
upp i ansökan och läs där vilka som är behöriga att
med sitt inlogg skicka in ansökan.
När ansökan är sparad eller inskickad så återfinns den
på föreningens förstasida under Idrottslyftet under
statusen Sparad eller under Inskickad beroende på
vilket val ni gjorde, se bild nedan.
OBS! En sparad ansökan kan inte handläggas av
förbundet.

.
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Olika status på ansökan till SF eller DF med förklaringar


Ansökan är sparad
Betyder att ansökan är sparad, men inte inskickad till berört förbund och kan
därmed inte handläggas av förbundet.
Om ni vill sända in ansökan så måste ordförande, kassör eller Idrottslyftsansvarig
firmatecknare göra detta med sitt eget inlogg. För att kunna skicka in måste också
både ordförande och kassör finnas i medlemsregistret med korrekt roll tillsatt.



Ansökan är inskickad
Ansökan är inskickad till berört förbund och kommer att handläggas av
mottagande förbund.



Komplettering begärd
Föreningen måste öppna ansökan och komplettera den enligt förbundets
önskemål. Därefter måste ansökan med kompletteringen skickas in på nytt.



Ansökan har kompletterats
Visar att föreningen har kompletterat och skickat in sin komplettering till
förbundet. När förbundet tittat på ansökan igen och bestämmer sig för att
godkänna, avslå eller begära ytterligare komplettering kommer statusen ändras
därefter.



Godkänd ansökan
Innebär att ansökan är godkänd av förbundet och att utbetalning kommer att ske
efter förbundets utbetalningsplan. Det kan vara bra att öppna ansökan på nytt för
att se om förbundet skrivit någon kommentar om godkännandet.
Om förbundet har gjort en utbetalningsplan för ansökan så kan ni se en länk till
den.



Ansökan är godkänd med förbehåll
Föreningens ordförande, kassör eller Idrottslyftsansvarig måste då öppna ansökan
och klicka Acceptera eller Avböja förbehållet. Om föreningen har accepterat
förbehållet flyttas ansökan automatiskt till statusen Ansökan med förbehåll har
accepterats och är därmed godkänd. Vid avböjning hamnar ansökan under status
Ansökan med förbehåll har avböjts.



Ansökan är avslagen
Förbundet kan inne på ansökan ha lämnat en motivering till avslaget. Öppna
därför ansökan igen för att se om någon motivering finns.



Ej genomförd satsning
Förbundet har fått uppgift om att ert projekt inte är genomfört, ärendet avslutas.
Om utbetalning redan skett så blir föreningen återbetalningsskyldig.

Återbetalning av felaktigt utbetalda medel
Det förbund som kräver återbetalning av felaktigt utbetalda medel kontaktar er.
Vid återbetalning av Idrottslyftsmedel ska föreningen betala tillbaka detta direkt till
Riksidrottsförbundet till plusgiro 158245-1 eller bankgiro 411-4088.
OBS! Ange föreningens namn, Idrottslyftet, ärendenummer (se bild) samt vilket förbund
som beviljat medlen. Ärendenumret kan ni även hitta på er utbetalningsavi.
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Återrapporter till SF eller DF
Alla godkända ansökningar genererar automatiskt en återrapport på föreningens Idrottslyftssida.
Det kan vara bra att omgående titta på återrapporten, så att ni vet vilka uppgifter ni behöver samla
in under projektets gång. När föreningens satsning är slutförd fylls återrapporten i och skickas in
till förbundet. Återrapporten kan, precis som ansökan, endast skickas in av föreningens
ordförande, kassör och Idrottslyftsansvariga.

Återrapporteringsdeadline

Det datum som återrapporten senast ska vara
insänd till förbundet.

Fyll i de uppgifter och besvara de frågor som finns i formuläret. Nedan förtydligar vi en del
av de uppgifter som ska fyllas i.

Antal unika deltagare

Här fyller ni i det antal personer som deltagit i
projektet.

Antal deltagartillfällen

Här fyller ni i antalet närvaromarkeringar som de
deltagare ni angav i föregående fråga har haft i
projektet. (om 1 deltagare varit med på tre
tillfällen = 3 deltagartillfällen)
Om projektet inte har haft några deltagare så bockar ni i rutan för det och förklarar varför i
kommentarsfältet under både Antal unika deltagare och Antal deltagartillfällen.
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Använt belopp

Här fyller ni hur mycket pengar ni har använt av
beviljade medel.

Skolsamverkan

Fyll i uppgifterna på de skolor ni eventuellt haft
samverkan med och klicka på Spara.
Har ni haft samverkan med flera skolor så klickar
ni på Lägg till ytterligare skola och gör om
proceduren.

Skicka in återrapporten

Läs igenom punkterna och bocka i rutan att ni är
medvetna om de skyldigheter föreningen har, först
därefter är det möjligt att Spara återrapporten,
Spara och skicka till förbundet.
För att spara återrapporten måste alla obligatoriska
uppgifter vara ifyllda.
Saknar du knappen Spara och skicka till förbundet
så har du inte behörighet att skicka in ansökan.
Scrolla upp och läs där vilka som är behöriga att
med sitt inlogg skicka in ansökan.

IdrottOnline Klubb – Idrottslyftet 2015-09-04

Sida 21 av 41

Återrapporter SF/DF

Olika status på återrapport till SF eller DF med förklaringar


Återrapport begärd
Här hamnar nya återrapporter som ni förväntas sända in ifylld till förbundet
senast det datum som anges.



Återrapporten är sparad
Betyder att återrapporten är sparad på föreningens sida, men inte inskickad till
förbundet. För att kunna enbart spara en återrapport så måste man fylla i alla
obligatoriska fält.



Återrapporten är inskickad
Betyder att återrapporten är inskickad till förbundet.



Återrapport kräver komplettering
Föreningen måste öppna återrapporten och komplettera den i enlighet med
förbundets noterade önskemål och därefter skicka in den på nytt.



Återrapport har kompletterats
Föreningen har kompletterat och på nytt skickat in sin rapport till förbundet. När
förbundet tittat på återrapporten igen och bestämt sig för att godkänna, avslå
eller begära ytterligare komplettering kommer statusen att ändras.



Godkänd återrapport
Förbundet har godkänt återrapporten



Avslagen återrapport
Förbundet har avslagit återrapporten. Om förbundet anser att tidigare beviljat
belopp är felaktigt och om utbetalning redan skett så blir föreningen
återbetalningsskyldig. Förbundet kontaktar er om så är.



Ej genomförd satsning
Förbundet har fått uppgift om att ert projekt inte är genomfört. Om förbundet
anser att tidigare beviljat belopp är felaktigt och om utbetalning redan skett så
blir föreningen återbetalningsskyldig. Förbundet kontaktar er om så är.

Återbetalning av felaktigt utbetalda medel
Det förbund som kräver återbetalning av felaktigt utbetalda medel kontaktar er.
Vid återbetalning av Idrottslyftsmedel ska föreningen betala tillbaka detta direkt till
Riksidrottsförbundet till plusgiro 158245-1 eller bankgiro 411-4088.
OBS! Ange föreningens namn, Idrottslyftet, ärendenummer (se bild) samt vilket förbund
som beviljat medlen. Ärendenumret kan ni även hitta på er utbetalningsavi.
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Skapa en ny ansökan till SISU

Klicka på ”Skapa ny ansökan” och välj ”SISU Idrotten vill” i rullistan samt förbund och idrott. Klicka
sedan på ansökningslänken som finns direkt under förbundets informationstext och formuläret
öppnas. Observera att det finns två alternativ under ”SISU Idrotten vill”, det är ”SISU Analysarbete”
och ”SISU Fortsättningsarbete”.
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Överst finns information som hämtas från Medlemsregistret bland annat:
 Föreningens namn, adress, organisationsnummer och föreningsnummer
 Ansökan ställs till (respektive förbund och ev. logga)
 Den idrott föreningen ställer sin ansökan ifrån (vald av föreningen innan ansökan
öppnas)
 Vilka personer som i dagsläget är behöriga att skicka in ansökan med sina egna
inloggningsuppgifter

För att kunna skicka in ansökan måste ni ha lagt till rollerna ordförande och kassör i
medlemsregistret, se sidan 6.
Vill ni så finns det även möjlighet att ange en eller flera Idrottslyftsansvariga som då också har
behörighet att skicka in ansökan.
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Inriktning

Ange den som stämmer bäst in på ert projekt.
.
Om alternativet Ej specificerat finns med och ni väljer
det så öppnas en ny dropdown till höger där ni istället
väljer huvudinriktning

Föreningens projektnamn

Föreningen bestämmer och döper sitt projekt här

Start och slutdatum

Här anger ni när ert projekt startar och slutar

Målgrupp

Här anger ni den målgrupp som stämmer bäst in på
ert projekt.
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Välj föreningsgiro

Idrottslyftet betalas ut enbart till det
föreningstecknade plus- eller bankgirot som finns
registrerat på IdrottOnline.
Man måste ha angivit utbetalningsgiro för att ansökan
ska behandlas genom att bocka i önskat giro.
OBS! Om de plus- och/eller bankgironummer som
finns att välja på är felaktiga eller om girouppgift
saknas måste ni kontakta RF:s LOK-stödsgrupp innan
ni skickar in er ansökan. Maila lok@rf.se och skriv
plusgiro/bankgiroändring i ärendefältet.
Gironumret kan inte ändras på egen hand

Sökta medel

Kostnadsspecificering

Här anger ni det belopp ni önskar söka medel för
via Idrottslyftet i denna ansökan

Den summa som ni fyllt i som Sökta medel högre upp
ska här fördelas enligt er plan.
Planerad användning av sökta medel måste motsvara
sökta medel för att ansökan ska kunna skickas in.
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Närmare beskrivning av ert projekt

Analysarbete

Här anger ni om analysarbete har gjorts. Om ni svarar
Ja så ska start- och slutdatum, SISU-kontakt samt
beskrivning av resultatet fyllas i.

Frågorna

Nu följer en rad frågor. Beskriv så utförligt som
möjligt ert svar vid varje fråga/rubrik.
Om ni svarar Ja på frågan om ni sökt stöd från annat
håll för samma satsning, så måste ni i rutan ange t.ex.
från vilken organisation, hur mycket osv.

LOK-stödstatistik

Tänk på att LOK-stöd söks för redan bedriven
verksamhet i efterhand. T.ex. perioden Hösten 2015
ska vara insänd till LOK-stödstruppen senast den 25
februari 2016. Statistiken hämtas in i samma stund
som ansökan om Idrottslyftet skapas och uppdateras
inte under Idrottslyftsärendets gång. Man kan inte
utläsa här om ansökan är godkänd eller inte, bara att
föreningen sökt. Vid frågor kontakta LOKstödsgruppen via e-post lok@rf.se
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Bifoga filer

Här finns möjlighet att bifoga filer t.ex. projektplan
eller en ekonomisk kalkyl.
Klicka på Välj fil och därefter letar du på din dator
och markerar den fil du vill hämta in och klickar på
Öppna. När filen fått en grön plopp framför sig så är
det klart och ni kan gå vidare i ansökan. Blir den röd
så kan inte filen laddas upp och ni måste klicka på Ta
bort innan ni går vidare. Max fem filer á 5 mb kan
bifogas.

Skicka in ansökan

Läs igenom punkterna och bocka i rutan att ni
bekräftar att ni är medvetna om de skyldigheter
föreningen har, först därefter är det möjligt att Spara
ansökan, Spara och skicka.
Saknar du knappen Spara och skicka så har du inte
behörighet att skicka in ansökan. Scrolla upp i
ansökan och läs där vilka som är behöriga att med sitt
inlogg skicka in ansökan.
När ansökan är sparad eller inskickad så återfinns den
på föreningens förstasida för SISU under Idrottslyftet
med statusen Sparad eller under Inskickad beroende
på vilket val ni gjorde, se bild nedan.
OBS! En sparad ansökan kan inte handläggas av
förbundet.
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Olika status på ansökan SISU med förklaringar


Ansökan är sparad
Betyder att ansökan är sparad, men däremot ej inskickad till berört förbund och
kan därmed inte handläggas av förbundet.
Om ni vill sända in ansökan så måste ordförande, kassör eller Idrottslyftsansvarig
firmatecknare göra detta med sitt eget inlogg. För att kunna skicka in måste också
både ordförande och kassör finnas i medlemsregistret med korrekt roll tillsatt.



Ansökan är inskickad
Ansökan är inskickad till berört förbund och kommer att handläggas av
mottagande förbund.



Komplettering begärd
Föreningen måste öppna ansökan och komplettera den enligt förbundets
önskemål. Därefter måste ansökan med kompletteringen skickas in på nytt.



Ansökan har kompletterats
Visar att föreningen har kompletterat och skickat in sin komplettering till
förbundet. När förbundet tittat på ansökan igen och bestämmer sig för att
godkänna, avslå eller begära ytterligare komplettering kommer statusen ändras
därefter.



Godkänd ansökan
Innebär att ansökan är godkänd av förbundet och att utbetalning kommer att ske
efter förbundets utbetalningsplan. Det kan vara bra att öppna ansökan på nytt för
att se om förbundet skrivit någon kommentar om godkännandet.
Om förbundet har gjort en utbetalningsplan för ansökan så kan ni se en länk till
den.



Ansökan är godkänd med förbehåll
Föreningens ordförande, kassör eller Idrottslyftsansvarig måste då öppna ansökan
och klicka Acceptera eller Avböja förbehållet. Om föreningen har accepterat
förbehållet flyttas ansökan automatiskt till statusen Ansökan med förbehåll har
accepterats och är därmed godkänd. Vid avböjning hamnar ansökan under status
Ansökan med förbehåll har avböjts.



Ansökan är avslagen
Förbundet kan inne på ansökan ha lämnat en motivering till avslaget. Öppna
därför ansökan igen för att se om någon motivering finns.



Ej genomförd satsning
Förbundet har fått uppgift om att ert projekt inte är genomfört, ärendet avslutas.
Om utbetalning redan skett så blir föreningen återbetalningsskyldig.

Återbetalning av felaktigt utbetalda medel
Det förbund som kräver återbetalning av felaktigt utbetalda medel kontaktar er.
Vid återbetalning av Idrottslyftsmedel ska föreningen betala tillbaka detta direkt till
Riksidrottsförbundet till plusgiro 158245-1 eller bankgiro 411-4088.
OBS! Ange föreningens namn, Idrottslyftet, ärendenummer (se bild) samt vilket förbund
som beviljat medlen. Ärendenumret kan ni även hitta på er utbetalningsavi.
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Återrapporter till SISU
Alla godkända ansökningar genererar automatiskt en återrapport på föreningens Idrottslyftssida.
Det kan vara bra att omgående titta på återrapporten, så att ni vet vilka uppgifter ni behöver samla
in under projektets gång. När föreningens satsning är slutförd fylls återrapporten i och skickas in till
förbundet. Återrapporten kan, precis som ansökan, endast skickas in av föreningens ordförande,
kassör och Idrottslyftsansvariga.

Återrapporteringsdeadline

Det datum som återrapporten senast ska vara insänd
till förbundet.

Öppna och fyll i de uppgifter och besvara de frågor som finns i formuläret så utförligt som
möjligt. Grundinformationen från ansökan återfinns redan i återrapporten.
Skicka in återrapporten

Spara återrapporten eller Spara och skicka till
förbundet.
För att spara återrapporten måste alla obligatoriska
uppgifter vara ifyllda.
Saknar du knappen Spara och skicka till förbundet
så har du inte behörighet att skicka in återrapporten.
Scrolla upp och läs där vilka som är behöriga att
med sitt inlogg skicka in.
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Olika status på återrapport SISU med förklaringar


Återrapport begärd
Här hamnar nya återrapporter som ni förväntas sända in ifylld till förbundet
senast det datum som anges.



Återrapporten är sparad
Betyder att återrapporten är sparad på föreningens sida, men inte inskickad till
förbundet. För att kunna enbart spara en återrapport så måste man fylla i alla
obligatoriska fält.



Återrapporten är inskickad
Betyder att återrapporten är inskickad till förbundet.



Återrapport kräver komplettering
Föreningen måste öppna återrapporten och komplettera den i enlighet med
förbundets noterade önskemål och därefter skicka in den på nytt.



Återrapport har kompletterats
Föreningen har kompletterat och på nytt skickat in sin rapport till förbundet. När
förbundet tittat på återrapporten igen och bestämt sig för att godkänna, avslå
eller begära ytterligare komplettering kommer statusen att ändras.



Godkänd återrapport
Förbundet har godkänt återrapporten



Avslagen återrapport
Förbundet har avslagit återrapporten. Om förbundet anser att tidigare beviljat
belopp är felaktigt och om utbetalning redan skett så blir föreningen
återbetalningsskyldig. Förbundet kontaktar er om så är.



Ej genomförd satsning
Förbundet har fått uppgift om att ert projekt inte är genomfört. Om förbundet
anser att tidigare beviljat belopp är felaktigt och om utbetalning redan skett så
blir föreningen återbetalningsskyldig. Förbundet kontaktar er om så är.

Återbetalning av felaktigt utbetalda medel
Det förbund som kräver återbetalning av felaktigt utbetalda medel kontaktar er.
Vid återbetalning av Idrottslyftsmedel ska föreningen betala tillbaka detta direkt till
Riksidrottsförbundet till plusgiro 158245-1 eller bankgiro 411-4088.
OBS! Ange föreningens namn, Idrottslyftet, ärendenummer (se bild) samt vilket förbund
som beviljat medlen. Ärendenumret kan ni även hitta på er utbetalningsavi.
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Skapa en ny ansökan till DF Anläggning
- utveckla och öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer

Klicka på ”Skapa ny ansökan” och välj ”DF Anläggning” i rullistan samt förbund och
idrott. Klicka sedan på ansökningslänken som finns direkt under förbundets
informationstext och formuläret öppnas.
I det här fallet står det Till ansökan (annan text kan förekomma)

Överst i finns information som hämtas från Medlemsregistret bland annat:
 Föreningens namn, adress, organisationsnummer och föreningsnummer
 Ansökan ställs till (respektive förbund och ev. logga)
 Den idrott föreningen ställer sin ansökan ifrån (vald av föreningen innan ansökan
öppnas)
 Vilka personer som är på dagen är behöriga att skicka in ansökan med sina egna
inloggningsuppgifter
För att kunna skicka in ansökan måste ni ha lagt till rollerna ordförande och kassör i
medlemsregistret, se sidan 6.
Vill ni så finns det även möjlighet att ange en eller flera Idrottslyftsansvariga som då också har
behörighet att skicka in ansökan.
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LOK-stödstatistik

Tänk på att LOK-stöd söks för redan bedriven
verksamhet i efterhand. T.ex. perioden Hösten 2015
ska vara insänd till LOK-stödstruppen senast den 25
februari 2016. Statistiken hämtas in i samma stund
som ansökan om Idrottslyftet skapas och uppdateras
inte under Idrottslyftsärendets gång. Man kan inte
utläsa här om ansökan är godkänd eller inte, bara att
föreningen sökt. Vid frågor kontakta LOKstödsgruppen via e-post lok@rf.se

Klicka på Sök anläggning, då får du möjlighet att se
efter om den anläggning ni ska ansöka om redan finns
i vårt Platsregister. Hittar du den anläggning du söker
så klickar du på Välj och den valda anläggningen finns
nu i er ansökan.

Om anläggningen inte finns att välja, så klickar ni
istället på Lägg till ny anläggning och en ny ruta
öppnas.
Välj typ av anläggning och fyll i samtliga uppgifter.
OBS! postort genereras automatiskt när ni fyllt i
postnummer (som måste vara korrekt).
Klicka sedan på Spara och välj, och den nya
anläggningen finns nu i er ansökan.
Se bild på hur det ser ut på nästa sida.
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Anläggning i ansökan

Om fel anläggning har valts så finns möjligheten att
klicka på Ta bort anläggning i ansökan.
Ni måste då börja om och lägga till rätt anläggning.

Projektnamn

Föreningen bestämmer och döper sitt projekt här

Start och slutdatum

Här anger ni när ert projekt startar och slutar

Förbättringsområde

Här anger ni på vilket område förbättringen ska ske i
detta projekt.
OBS! Det är viktigt att här välja rätt. Om ni känner
osäkerhet vilket ni ska välja så kontaktar ni den som
har hand om Anläggningsfrågor på ert DF.

Beskrivning

Beskriv här så utförligt som möjligt ni kan om det som
efterfrågas.
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Finansiering

Fyll i vilken typ av åtgärd ni önskar utföra samt
belopp, klicka sedan på Spara.
Vill ni lägga till fler åtgärder så klickar ni på Lägg till
ytterligare typ av åtgärd och gör om proceduren.
En totalsumma visas sedan längst ner.

Finansieringsplan

Här fyller ni i antal kronor utifrån er plan. Undantaget
är under Eget arbete, där fyller ni i antalet timmar ni
arbetat (ger ett värde på 200 kr per timme).
Om ni fyllt i antal kronor under Övriga bidrag så
måste ni beskriva dem i rutan under.
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Välj föreningsgiro

Idrottslyftet betalas ut enbart till det föreningstecknade
plus- eller bankgirot som finns registrerat på
IdrottOnline.
Man måste ha angivit utbetalningskonto för att ansökan
ska behandlas genom att bocka i önskat giro.
OBS! Om de plus- och/eller bankgironummer som finns
att välja på är felaktiga eller om girouppgift saknas måste
ni kontakta RF:s LOK-stödsgrupp innan ni skickar in er
ansökan. Maila lok@rf.se och skriv
plusgiro/bankgiroändring i ärendefältet.
Gironumret kan inte ändras på egen hand

Bifoga filer

Här bifogas de filer som efterfrågas, vissa är
obligatoriska vid olika tillfällen, se informationstext.
Klicka på Välj fil och därefter letar du på din dator
och markerar den fil du vill hämta in och klickar på
Öppna. När filen fått en grön plopp framför sig så är
det klart och ni kan gå vidare i ansökan. Blir den röd
så kan inte filen laddas upp och ni måste klicka på Ta
bort innan ni går vidare.
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Skicka in ansökan

Läs igenom punkterna och bocka i rutan att ni
bekräftar att ni är medvetna om de skyldigheter
föreningen har, först därefter är det möjligt att Spara
ansökan, Spara och skicka till förbund.
Saknar du knappen Spara och skicka till förbund så
har du inte behörighet att skicka in ansökan. Scrolla
upp i ansökan och läs där vilka som är behöriga att
med sitt inlogg skicka in ansökan.
När ansökan är sparad eller inskickad så återfinns den
på föreningens förstasida för Anläggning under
Idrottslyftet med statusen Sparad eller under
Inskickad beroende på vilket val ni gjorde, se bild
nedan.
OBS! En sparad ansökan kan inte handläggas av
förbundet.
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Olika status på ansökan DF Anläggning med förklaringar


Ansökan är sparad
Betyder att ansökan är sparad, men däremot ej inskickad till DF och kan därmed
inte handläggas.
Om ni vill sända in ansökan så måste ordförande, kassör eller Idrottslyftsansvarig
firmatecknare göra detta med sitt eget inlogg. För att kunna skicka in måste också
både ordförande och kassör finnas i medlemsregistret med korrekt roll tillsatt.



Ansökan är inskickad
Ansökan är inskickad till DF och kommer att handläggas.



Komplettering begärd
Föreningen måste öppna ansökan och komplettera den enligt förbundets
önskemål. Därefter måste ansökan med kompletteringen skickas in på nytt.



Ansökan har kompletterats
Visar att föreningen har kompletterat och skickat in sin komplettering till
förbundet. Nu kan DF fortsätta handläggningen



Ansökan under behandling
Ärendet är under handläggning av DF och ansökan kommer att ändra status så
snart de fattat någon form av fortsättning på ärendet.



Ansökan är godkänd med förbehåll
Innebär att ansökan är godkänd av DF med förbehållet att projektet fortlöper som
planerat. Ärendet är under behandling och fler handlingar kommer att begäras.



Handlingar begärda
Nu vill DF att ni sänder in övriga handlingar. Öppna ansökan och bifoga
handlingarna och skicka in på nytt.



Handlingar inskickade
Visar att föreningen har skickat ansökan på nytt efter Handlingar begärda. Nu
kan DF fortsätta handläggningen.



Komplettering av handlingar begärda
Om något saknas i Handlingar inskickade så har DF nu begärt komplettering av
handlingarna.



Handlingar kompletterade
Visar att föreningen har skickat ansökan på nytt efter Komplettering av
handlingar begärda. Nu kan DF fortsätta handläggningen
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Handlingar godkända
Samtlig information har nu mottagits och en utbetalning kommer att ske efter den
utbetalningsplan som DF skapar. Det kan vara bra att öppna ansökan på nytt för
att se om förbundet skrivit någon kommentar om godkännandet.
Om DF har gjort en utbetalningsplan för ansökan så kan ni se det under
meddelanden på Idrottslyftssidans första sida.



Ansökan är avslagen
Förbundet kan inne på ansökan ha lämnat en motivering till avslaget. Öppna
därför ansökan igen för att se om någon motivering finns. Om utbetalning redan
skett så blir föreningen återbetalningsskyldig.

Återbetalning av felaktigt utbetalda medel
DF som kräver återbetalning av felaktigt utbetalda medel kontaktar er.
Vid återbetalning av Idrottslyftsmedel ska föreningen betala tillbaka detta direkt till
Riksidrottsförbundet till plusgiro 158245-1 eller bankgiro 411-4088.
OBS! Ange föreningens namn, Idrottslyftet, vilken anläggning samt vilket förbund som
beviljat medlen.
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Slutrapporter till DF Anläggning
Alla godkända ansökningar genererar automatiskt en slutrapport på föreningens Idrottslyftssida.
Det kan vara bra att omgående titta på slutrapporten, så att ni vet vilka uppgifter ni behöver samla in
under projektets gång. När föreningens satsning är slutförd fylls slutrapporten i och skickas in till
förbundet. Slutrapporten kan, precis som ansökan, endast skickas in av föreningens ordförande,
kassör och Idrottslyftsansvariga.

Öppna och fyll i de uppgifter och besvara de frågor som finns i formuläret så utförligt som
möjligt. Grundinformationen från ansökan återfinns redan i återrapporten.

Kostnadsberäkning

Här fyller ni i hur faktiska kostnadsberäkningen
blev. Till er hjälp har ni det ursprungliga belopp ni
angivit när ni ansökte.

Finansieringsplan

Här fyller ni i hur faktiska finansieringsplanen blev.
Till er hjälp har ni det ursprungliga belopp ni
angivit när ni ansökte.

Skicka in slutrapporten

Spara eller Skicka in. För att spara återrapporten måste
alla obligatoriska uppgifter vara ifyllda.
Saknar du knappen Skicka in så har du inte behörighet
att skicka in återrapporten. Scrolla upp och läs där vilka
som är behöriga att med sitt inlogg skicka in.
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Slutrapporter Anläggning

Olika status på slutrapport DF Anläggning med förklaringar


Slutrapport begärd
Här hamnar nya slutrapporter som ni förväntas sända in ifylld till förbundet
senast det datum som meddelats.



Slutrapporten är sparad
Betyder att slutrapporten är sparad på föreningens sida, men inte inskickad till
förbundet. För att kunna enbart spara en slutrapport så måste man fylla i alla
obligatoriska fält.



Slutrapporten är inskickad
Betyder att slutrapporten är inskickad till förbundet.



Slutrapport kräver komplettering
Föreningen måste öppna slutrapporten och komplettera den i enlighet med
förbundets noterade önskemål och därefter skicka in den på nytt.



Slutrapport har kompletterats
Föreningen har kompletterat och på nytt skickat in sin rapport till förbundet. När
förbundet tittat på slutrapporten igen och bestämt sig för att godkänna, avslå
eller begära ytterligare komplettering kommer statusen att ändras.



Godkänd slutrapport
Förbundet har godkänt slutrapporten



Avslagen slutrapport
Förbundet har avslagit slutrapporten. Om förbundet anser att tidigare beviljat
belopp är felaktigt och om utbetalning redan skett så blir föreningen
återbetalningsskyldig. Förbundet kontaktar er om så är.

Återbetalning av felaktigt utbetalda medel
DF som kräver återbetalning av felaktigt utbetalda medel kontaktar er.
Vid återbetalning av Idrottslyftsmedel ska föreningen betala tillbaka detta direkt till
Riksidrottsförbundet till plusgiro 158245-1 eller bankgiro 411-4088.
OBS! Ange föreningens namn, Idrottslyftet, vilken anläggning samt vilket förbund som
beviljat medlen.
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