INSTRUKTION FÖR ATT FYLLA I NÄRVAROSTÖD – LOK STÖD
1. Gå in på er respektive lagsida, logga in.
2. Välj kontrollpanelen och sedan ”Närvaro”

3. Upp till höger är den innevarande perioden förvald, 1jan-30juni 2015,
om en senare period visas välj då istället föregående period som är den aktuella för återrapportering
av LOK-stödet (alltså 1 jan-30 juni 2015).

Samtliga av era aktiviteter som ni lagt upp under matcher eller/och i kalendern skall finnas
med i listan. Har man inte fyllt i närvaro för en aktivitet tidigare via appen i mobilen eller via
hemsidan kan man göra detta med hjälp av pennan längst till höger för aktiviteten.

Vill man lägga till en aktivitet såsom ett möte eller träning får man lägga upp detta i kalendern.
Matcher lägger man upp via fliken matcher så kommer dom sedan med i listan.
VIKTIGT- Aktiviteterna måste vara minst 60 min och minst en ledare måste delta vid tillfället
för att man skall få LOK-stöd!
OBS!
För att sammanställningen skall fungera är det viktigt att varje spelare och ledare har följande
information upplagd.
- Namn
- Kön
- Personnummer
- Kommun
4. Markera alla aktiviteter för perioden och tryck sedan på länken ovan
”Granska närvarokort” (gör detta både för statligt och kommunalt)
Har man inte fyllt i personnummer på samtliga spelare kommer det upp en uppmaning
om att göra detta. Är inte personnumret ifyllt så räknas inte denna spelare med i sammanställningen.
5. Sammanställning visas för det aktuella LOK-stödet.
6. Om det finns en parentes kring 1:an kan detta bero på att aktiviteten understiger 60min.
Oftast är det ett misstag som är gjort då man lagt upp matchen eller träningen gentemot
samlingstiden. Kontrollera aktiviteten i kalendern eller under matcher.
Likaså kan det också vara att man inte kryssat för någon ledare vid aktivitetstillfället.
Ställ markören över parentesen så visas det en kommentar om vad felet beror på.

7. När närvarokorten ser korrekta ut och ni känner att ni är färdiga så meddela detta till
kansliet/Catarina snarast via ett mail.
Meddela också Catarina om det är några problem eller om ni har svårt att lösa felaktigheter i listan
med närvaro så hjälper vi er med detta.

OBS!
Viktigt att närvarolistan är klar senast den 31 juli 2015,
MEN givetvis gärna så fort som möjligt.

