Klubbar - medlemskap och licenser inför 2022
Nu är det dags att spärra era medlemmars tävlingslicenser för 2022.
1. Tidigast den 6 november kan ni logga in i LoTS och spärra medlemmar som måste
betala sin medlemsavgift innan de ska kunna lösa ut sin tävlingslicens.
2. Senast den 28 november måste alla spärrar vara klara i LOTS.
3. Den 8 december släpps alla licenser så att de som inte är spärrade kan betala sin
licens.
4. Angående funktionärer så tänk på att tävlingar och tävlingstillstånd söks långt
innan tävlingen sker. De måste ha sin funktionärslicens giltig för att kunna läggas in
som funktionär i LoTS.
Spärrar man inte så kan medlemmen lösa ut sin tävlingslicens utan att ha betalt sin
medlemsavgift till föreningen för år 2022.
När medlemmen betalt medlemsavgiften tar ni bort spärren på dem i LoTS, och
medlemmen kan Lösa ut sin licens. I Lots kan ni spärra en licens för en person eller alla
medlemmar på en gång. Logga in i LoTS. Gå därefter till ”Klubbadministration” och välj
”Licensierade medlemmar”. Välj år 2022.

Du får då upp en lista på era medlemar och till höger om den licensierade medlemmen
finns små ”lampor”. Om medlemen har en grön ”lampa” betyder det att de finns med i
IdrottOnline. Är det en gul ”lampa” är de inte inlagda i IdrottOnline eller att medlemskapet
har ett slutdatum, se nedan.
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I kolumnen ”Ändra spärr” kan ni spärra de som inte ska kunna köpa sin licens för nästa år.
Klicka på ”Spärra denna licens” på raden för personen. Observera att en person kan stå på flera
rader då varje licens kommer på en egen rad.
Ni kan även spärra alla medlemmar på en gång.
Här kan du välja ”licenstyp” och/eller ”licensklass”. Ska man spärra alla hoppar man bara
över dessa val. Tryck på spärra/ta bort spärr för urval, se gul markering på nästa sida.

Här trycker ni på spärra alla och alla sidor i listan, sedan sparar ni.

Och alla förarlicenser och funktionärer är spärrade. Efterhand som medlemsavgifterna
kommer in för 2022, tar man bort spärren.
Viktigt är att man är uppmärksam att många har flera licenser, så någon spärr inte glöms
kvar, när man tar bort spärrarna.
För frågor om medlemsregister i IdrottOnline, (tex lägg till eller ta bort medlem)
kontakta Riksidrottsförbundet på www.idrottonline.se/support
eller ring 08/699 61 50. Manualer och instruktionsfilmer hittar du där också.
Frågor om licenser i LOTS, kontakta SBF, liccensavdelningen på licens@sbf.se
Tekniska frågor och frågor om systemet, kontakta SBF, IT avdelning på it@sbf.se
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