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Lägg till medlem i klubben

Gå till Administration och klicka Personer

Klicka Lägg till medlem 

Fyll i personnr och känd information hämtas upp automatiskt.
Fortsätt och fyll i telefonnummer och e-postadress.
Expandera Aktiv i ….... och fyll i underkategorin Flygsport Modellflyg.
Även målsman ska registreras som klubbmedlem fast utan licens. Så finns målsman för medlemmen, ange det.
Notera att även de som är huvudmedlemmar i annan klubb och därför inte betalar SMFF-avgiften i denna klubb 
också ska registreras som medlemmar, men ingen ansökan om enskilt medlemskap ska göras.

SMFF medlemskap och tävlingslicens

Välj Licenser, sen Personlicenser

Markera Personer samt underidrott Modellflyg

 
En lista med en massa licenser dyker upp.
Kryssa för den licens som är aktuell. 



Alla klubbmedlemmar dyker upp och då ser man att Hugo redan är licensierad som Enskild medlem i SMFF 
(tumme upp), men att Lennart inte har betalt medlemsavgiften och därmed inte heller ska vara medlem i SMFF 
för detta år. 
Mårten är familjemedlem under Hugo, så han ska inte vara enskild SMFF-medlem, utan licensieras som 
Familjemedlem. Ej heller den som är huvudmedlem i annan klubb ska ha enskilt medlemskap. Det sköter 
huvudklubben. Kryssa för de som har betalt och ska vara enskilda medlemmar och tryck ansök. Godkänn 
villkoren vilket innebär att SMFF kommer debitera klubben.

Notera att samtliga medlemmar får en valruta för SMFF Medlemskap enskilt eftersom man kryssat för det i 
sökningen. Applikationen tillför detta som val för samtliga på listan för att underlätta ansökningen. Men det 
betyder inte att alla medlemmar ska ha den licensen. 
De som är familjemedlemmar, målsmän eller icke aktiva kan man bortse från.

Endast de klubbmedlemmar som man markerar för SMFF Medlemskap enskilt kommer registreras som 
medlemmar i SMFF och klubben blir skyldig att betala förbundet. Resten är enbart klubbmedlemmar, så de som 
är lite tveksamma om de vill hålla på med modellflyg såpass att de vill vara med i en klubb, men att man gissar 
att de säkert får återfall, låter man ligga kvar vilket underlättar administrationen den dag de är tillbaks i rullorna.

Här ett exempel på en typisk familj. Det är enbart Christian som ska ha licens som SMFF-medlem enskild.

Familjen skapar vi sen och familjen Lagerhorn blir så här när man är färdig och det blir dags att begära familje- 
medlemskapregistrering (som är kostnadsfri). Men mer om det längre fram. Gå till stycket om Familj.

Nedanstående symbol betyder att medlemmen är huvudregistrerad i en annan klubb.



Familj

För att skapa familj välj Administration, sen Grupper

Märkligt nog ska man inte skapa familj vilket ställer till det ordentligt och Idrott OnLines supportgrupp måste 
tillkallas för att få bort den. Välj Skapa lag

Varför jag angivit FAM i lagnamnet beror på att det stod så i den ursprungliga instruktionen. 
Någon tyckte kanske det var praktiskt? Antagligen kan man utelämna det.
Fyll också i beskrivning typ: ”Hugo och Mårten Hansen” eller nåt lämpligt, plus nån sorts hitte-på-tröja.
För säkerhets skull välj kön Mixat.

Expandera Lägg till person och välj vilka som ska ingå i laget.
När man klickar rutan för Person dyker alla registrerade klubbmedlemmar upp. Bara att markera den det gäller.

Resultatet blir så här:

Nu är familjen Hansen skapad som lag, men licensieringen återstår.



Laglicens

Gå in under Licenser och välj Laglicenser. 

Låt Underidrott vara när det gäller laglicens.

När man kryssat i SMFF Familjemedlemskap och tryckt Sök visas alla lagen som är skapade och man kryssar i 
vilka som ska vara aktiva för detta året. 

I exemplet ser man att Dan och Werners lag ansökt och fått godkänt vilket markeras med tumme upp. 
De som ansökt men ännu inte godkänts markeras med en brevsymbol.

Nu markerar man de som ska ha familjelicens. I detta fall Hugo Hansen FAM enbart.
Dans och Werners lag är redan OK
Resterande familjers huvudman har inte betalt årsavgiften till klubben, så de får ligga kvar omarkerade tills vidare



Om man kryssat i för att få bekräftelse per e-post kommer svaret normalt inom ett par dagar

där det står:

Det var det hele tills nästa medlem betalar....... för då får man ta en sväng till med Idrott OnLine.
Men eftersom Markus och hans familj redan är upplagda är det bara några licensklick som behövs.
Först personlicensen Enskilt medlemskap för Markus som markeras med brevsymbol när den är gjord. 

Sen klubbens godkännande av den licensen 

sen Familjelicensen

och godkännande



Markus familjs licens är på G vilket visas med brevsymbolen.
Bara att vänta på godkännande från förbundet.

Licenserna för Markus och hans familj tog under 5 minuter inklusive inloggning.

Efter godkännande när man går in under personlicenser SMFF Enskild Medlem ser man att det inte finns någon 
markering för Ian och Morgan. Enbart för Markus.

Däremot är en annan sak som är märklig.
Dans, Hugos och Werners familjer har sina familjemedlemmar noterade som enskilda medlemmar.
Alltså inte samma som för Markus familj. 


