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Support: I första hand finns våra videomanualer tillgänglig på www.innebandy.se/ibis men har du  
specifika frågor kontakter du Svensk Innebandys Kundtjänst, kundtjanst@innebandy.se eller 08-5142 7400.  

Du kan även vända dig till ditt distrikt som har viss kunskap. 

Kontaktuppgifter och min ledighet 
 

 Logga in på ibis.innebandy.se  

 

 Välj Domarklienten. 
 

Mina kontaktuppgifter 
 

 
 

1. Klicka på fliken Arkiv och underfliken Uppgifter. 

 

2. Lägg till eller ändra din adress, telefon, e-post och andra uppgifter. 

 

3. Spara. 
 

 

  

http://www.innebandy.se/ibis
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Support: I första hand finns våra videomanualer tillgänglig på www.innebandy.se/ibis men har du  
specifika frågor kontakter du Svensk Innebandys Kundtjänst, kundtjanst@innebandy.se eller 08-5142 7400.  

Du kan även vända dig till ditt distrikt som har viss kunskap. 

Min ledighet – datum/tid domaren ej kan döma 
 

Varje domare lägger själv in de datum och tider som domaren inte kan döma eller bli tilldelad några 

uppdrag. 

 

Möjligheten att lägga in lediga tider styrs av varje Förbund som bestämmer när alla ledighet ska 

vara inlagda. Därefter stängs möjligheten.  

 

 

 Klicka på fliken Arkiv och underfliken Ledighet. 

 

Enstaka lediga tillfällen  
 

 
 

1. Fyll i datumet/n starttid och sluttid och klockslag. 

2. Spara. 

 

Återkommande ledighet – p.g.a. skiftarbete 
Jobbar du skift på återkommande tider lägger du in dessa genom att göra följande. 

 

Följande exempel bygger på förutsättningen att det kommande arbetsschemat stäcker sig från 12 

augusti – 12 oktober, då domaren jobbar lördagar varannan vecka. 
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Support: I första hand finns våra videomanualer tillgänglig på www.innebandy.se/ibis men har du  
specifika frågor kontakter du Svensk Innebandys Kundtjänst, kundtjanst@innebandy.se eller 08-5142 7400.  

Du kan även vända dig till ditt distrikt som har viss kunskap. 

 
 

1. Fyll i datumintervallen du har ditt schema för skiftarbete.  

 

2. Klicka i Återkommande. 

 

3. Klicka i de dagar du jobbar skift. 

 

4. Välj när det inträffar. 

 

5. Fyll i anledningen. 

 

6. Spara. 
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Support: I första hand finns våra videomanualer tillgänglig på www.innebandy.se/ibis men har du  
specifika frågor kontakter du Svensk Innebandys Kundtjänst, kundtjanst@innebandy.se eller 08-5142 7400.  

Du kan även vända dig till ditt distrikt som har viss kunskap. 

Se mina domaruppdrag 
 

1. Logga in på ibis.innebandy.se  

 

2. Välj Domarklienten. 

 

 
Exempel på startsida 

 

3. Klicka på fliken Uppdrag 

 

4. Klicka på underfliken Uppdrag 

 

5. Kryssa i ”Visa endast kommande uppdrag” annars ser du alla tidigare uppdrag också. 
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Support: I första hand finns våra videomanualer tillgänglig på www.innebandy.se/ibis men har du  
specifika frågor kontakter du Svensk Innebandys Kundtjänst, kundtjanst@innebandy.se eller 08-5142 7400.  

Du kan även vända dig till ditt distrikt som har viss kunskap. 

Acceptera, neka och la mna 
intresseanma lan pa  lediga uppdrag 
 

 Logga in på ibis.innebandy.se  

 

 Välj Domarklienten. 

Acceptera och neka föreslagna uppdrag  
 

 
 

1. Klicka på fliken Ej bekräftade uppdrag på startsidan under Arkiv – Startsida. 

 

2. Klicka på den röda texten ”Bekräfta” om du accepterar uppdraget eller ”Nej tack” om du 

nekar uppdraget. 

 
När du Bekräftat uppdraget flyttas det över till dina kommande uppdrag. Nekade uppdrag återgår 

till Förbundet för tillsättning. Dessa kan lägga upp som Lediga uppdrag. Se nedan.  

  

Lämna intresseanmälan på uppdrag 

 
 

1. Klicka på fliken Lediga uppdrag på startsidan under Arkiv – Startsida. 

 

2. Klicka på den röda texten ”Anmäl” om du vill skicka in en intresseanmälan om att få döma 

matchen. 

 

3. Blir du tilldelad matchen av Förbundet läggs uppdraget upp på listan över kommande 

uppdrag. 

 

I vissa fall kan du även få en e-post till den adress du angivit i iBIS på att du fått uppdraget. 

http://www.innebandy.se/ibis
mailto:kundtjanst@innebandy.se
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Digital ersättning domare 
Digital ersättning gör det enkelt för domare att begära och få kontroll på ersättningarna för arvode 

och resor direkt i iBIS utan att fylla i några papper.  

Föreningen och förbunden får 100% kontroll på utbetalningarna av domararvoden och det skapas 

underlag till Skatteverket.  

Digital ersättning fungerar endast för de domare som är tilldelade uppdraget samt har ett 

domarnummer och inloggning till iBIS Domare. 

 

Domaren 
Äntligen finns hjälpen i iBIS som gör det lättare för domare och förening att få kontroll ersättningar 

till domare.  

Aktivera digital ersättning 

Det är varje SDF som bestämmer i vilken omfattning digital ersättning ska användas. Varje domare 

måste dock: 

 ha ett domarkonto och domarnummer för att kunna nyttja Digital ersättning.  

 ha ett bankkontonummer angivet på sin domarsida för att kunna begära ersättning.  

 

Lägg till Bankkontonummer 

1. Klicka på Mer Uppgifter/Ändra längst ner under domarens profilsida. 

 

 

Översikt uppdrag 

Alla uppdrag går att begära listas under fliken Uppdrag – Ersättning. 

3 

2 

1 
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Från den här sidan ser du status på ersättningarna och du kvitterar uppdrag när du fått betalt. 

 

 

Begär ersättning 

 

1. Klicka på Begär ersättning för det uppdrag du söker på. 

2. Arvode och kronor per mil i ersättning är redan ifyllda. 

3. Fyll i antal körda mil. 

4. Fyll i restidsersättningen. 

5. Ev övrigt samt kommentar. 

6. Klicka på Skicka. 

Ersättningen skickas till föreningen eller förbundet om de gör utbetalningen på uppdrag av 

Föreningen.  

Följa statusen på uppdraget via startsidan. 

När uppdraget har statusen Betald jämför du det mot bankkontot och markerar uppdraget som 

Kvitterat. 
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Justera eller ändra i ersättningen 

I de fall föreningen/förbundet anser att ersättningen är fel visas uppdraget på din lista över uppdrag 

med statusen ”Justerad”.  

 

1. Klicka på Justerad eller datum/tid. 

2. De nya värdena är ifyllda av föreningen/förbundet och du kan läsa kommentaren. 

 

Anser du att föreningen har rätt 

1. Klickar på Godkänn-knappen. 

Tycker du att det är fel 

1. Fyll i ditt värde och skriv kommentaren. 

2. Klicka på uppdatera. 

3. En ny begäran skickas. 

 

Kvittera betalningen 

När föreningen eller Förbundet gjort betalningen ändras statusen på uppdraget till Betald. 
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1. Välj datumintervall 

2. Markera Visa endast betalda för kortare lista. 

3. Jämfört mot bankkontot och markera de uppdrag som du fått betalt. 

 

Skriv ut Underlag till Skatteverket 

Varje år ska kontrolluppgifter rapporteras till Skatteverket och via iBIS får du en sammanställning 

direkt. 

 

 

1. Välj rätt datumintervall 

2. Välj endast betalda eller Kvitterade (om du har kvitterat uppdragen för egen del) 

3. Klicka på Sammanställning/underlag Skatteverket. 

 



Manual 2017-12-27 

Anmälan av bestraffningsärenden 
Från säsongen 2015/16 hanteras alla bestraffnings- och disciplinärenden av Svenska Innebandyförbundet.  

Anmälan till bestraffning görs via domarklienten i iBIS. 

Har du frågor kring din anmälan kontakta disciplin@innebandy.se eller 08-5142 7400. 

 

Skapa en anmälan 
1. Logga in på din domarklient. 

2. Välj matchen du ska göra en anmälan i. 

3. Klicka på fliken Matchtrupp. 

a. Klicka på ”Skapa anmälan” på spelaren eller ledaren du/ni ska anmäla. 

 

4. Fyll i uppgifterna i blanketten så noggrant som möjligt. 

 

OBS!  

Det är viktigt att förseelsen beskrivs så noggrant som möjligt. Anmälningstexten ska innehålla en tydlig 

uppgift om den förseelse som anses vara begången och de närmare omständigheterna rörande det 

inträffade samt den bevisning som åberopas. Är du osäker hur du ska formulera dig föreslår vi att du 

ska skriva texten i ett Word-dokument innan och klistra in den. 

 

5. När du är klar med anmälan klicka på Skicka in eller Uppdatera. 

6. Du kan ändra i din anmälan fram till att handläggaren på Svenska IBF har påbörjat och låst ärendet. 

Du kan följa statusen på dina anmälningar under fliken Ärenden. 

mailto:disciplin@innebandy.se
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	digital-ersättning-domare-domare.pdf
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