SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDETS

FÖRENINGS-ABC
Svenska Skyttesportförbundet (SvSF) är ett idrottsförbund som samlar Sveriges skytteföreningar. Är
er förening redan i dag medlem hos Svenska Skyttesportförbundet innebär det att ni tidigare sökt
och beviljats inträde i förbundet. Era stadgar skall överensstämma med Riksidrottsförbundets normalstadgar för idrottsförening, vilka SvSF följer.
Genom ert medlemskap får era medlemmar möjlighet att delta i tävlingar inom SvSF, er verksamhet
omfattas av centrala försäkringar för bland annat olycksfall och ni har möjlighet att söka bidrag för
att utveckla er verksamhet.
Att vara medlemsförening i SvSF innebär dock att man förbinder sig till vissa åtaganden gentemot
förbundet. Det är att betala årsavgift, årsrapportera för varje år samt att man för medlemsregister i
IdrottOnline. För att era medlemmar ska få tävla i tävlingar krävs också att dessa har Skyttekort samt
betalar sin tävlingslicens för året.
I denna Förenings-ABC går vi igenom olika viktiga bitar som är av betydelse för er förening och era
medlemmar.
KONTAKT OCH MER INFORMATION
På www.skyttesport.se hittar ni mer information samt får nyheter om vad som är på gång!
Har ni frågor är ni också varmt välkomna att kontakta SvSF:s kansli. Ring oss måndag-fredag mellan
9.00–11.30 samt måndag-torsdag 12.30–15.00 eller skicka en e-post till office@skyttesport.se.
Svenska Skyttesportförbundet
Den 19 juni 2019
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FÖR FÖRENING
Alla föreningar behöver göra ett val!
Hösten 2017 gjorde Riksidrottsförbundet en förändring i IdrottOnline (IOL), vilket innebar att alla
föreningar gavs tre alternativ avseende om föreningens medlemsuppgifter ska visas för SvSF.
De tre valen i IOL är ”Läs och ändra”, ”Endast läsa” och ”Nej”.
Dessa val finns under Administration och Inställning när man är inloggad som administratör på föreningens hemsida i IOL. Om en förening inte har gjort något aktivt val så är standardinställningen
”Nej”.
Detta innebär att kansliet inte kan hjälpa föreningsmedlemmar i dessa föreningar med att t.ex. ändra
e-postadresser så att de kan skapa inloggning i tävlingskalendern. Det ger även att kansliet inte
kommer åt några uppgifter annat än föreningens officiella mailadress. Vilket innebär att utskick, som
exempelvis betalningsunderlag, endast kommer till den mailadressen.
Vi rekommenderar medlemsföreningarna att välja ”Läs och ändra” för att kansliet ska kunna vara
behjälpliga med support och skicka ut föreningsinformation.

GDPR - General Data Protection Regulation
En förenings medlemsregister omfattas av GDPR. Föreningen är ansvarig för de uppgifter som förs in
i registret. För att bland annat publicera personuppgifter ur registret på internet (ex tävlingsresultat)
krävs att den person vilken uppgiften avser lämnar sitt samtycke. Samtycket ska vara frivilligt och
tydligt samt avse det ändamål för vilket registret är upprättat. Medlemmen har rätt att få information om syftet med registreringen och publiceringen. Detta godkänns i och med att medlemsavgiften
betalas.

Årsavgift
Årsavgiften är obligatorisk för alla medlemsföreningar i SvSF och är på 1 500 kronor per förening och
år. Enligt SvSF:s stadgar skall årsavgiften vara betald senast sista januari.
För att föreningen skall kunna påverka ”sitt” distrikt (ha rösträtt på årsmötet) och även kunna få del
av diverse projektmedel och bidrag ska avgiften vara betald. Avgiften är även kopplad till en ansvarsoch olycksfallsförsäkring vid klubbens olika arrangemang.
Vad används pengarna till? Läs mer under rubriken Hur fördelas pengarna i SvSF.
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IdrottOnline
IdrottOnline är svensk idrotts verksamhetssystem och basen för all kommunikation och administration mellan medlem, förening Riksidrottsförbundet och specialförbundet. Till exempel förenklar
sy-stemet hantering av skyttekort och tävlingslicenser.
IdrottOnline är ett verktyg som är byggt utifrån tanken att föreningen har sin hemsida, medlemsregister, ansökan till LOK-stöd och Idrottslyft samt tävlingsadministration på ett och samma ställe.
IdrottOnline är helt kostnadsfritt för föreningen.
Det finns såväl lathundar på hemsidan www.idrottonline.se som instruktionsfilmer på Youtube som
enkelt beskriver hur man gör de olika sakerna i IdrottOnline. De beskriver allt från att lägga in medlemmar i medlemsregistret till att ansöka om LOK-stöd till att publicera en nyhet på er IOL-hemsida.
Det är endast föreningens administratör/administratörer som har tillgång till att se hela registret
samt göra ändringar.
IdrottOnline är ett säkert system som obehöriga inte har tillgång till. Uppgifter i medlemsregistret
lämnas från centralt håll inte ut till någon tredje part. Vid införandet av en person med personnummer ges denne ett IID-nummer vilket är det nummer som senare används för tävlingslicenser. De
kontaktuppgifter som finns i systemet används av oss för utskick av central information, exempelvis
om årsavgifter, sökbara bidrag, samt tävlingslicensen.
Rena reklamutskick förekommer inte.

Tävlingskalendern

Tävlingskalendern innehåller upplägg och administration av tävlingar och evenemang, anmälan till
tävlingar, licenshantering, resultathantering samt köp av skyttekort och tävlingslicenser.
För att anmäla en person i tävlingssystemet krävs att den är inlagd i föreningens medlemsregister på
IdrottOnline med fullständigt personnummer. Om en medlem själv vill kunna logga in och anmäla sig
till en tävling ska denna även ha en aktuell e-postadress inlagd i IdrottOnline.
Föreningsadministratörer startar upp ett konto i tävlingskalendern och om man har rätt roll inlagd i
IdrottOnline får man tillgång till sin förenings administration i systemet.
I systemet finns många hjälptexter, men vissa saker kan ändå behöva förtydligas eller så kanske ni
bara behöver några tips. Därför finns det en manual och den senaste versionen hittar ni på
www.skyttesport.se/Tavlingsverksamhet/omsvsfstavlingskalender.
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Utbildningsportalen
I Utbildningsportalen samlas de digitala utbildningar som finns tillgängliga inom Svenska
Skyttesport-förbundet och gör dem mer lättillgängliga då det är möjligt att gå dem över nätet.
Allt material, både texten i utbildningarna, instruktionerna på sidan såväl som frågorna och svarsalternativen är inlästa så de går att lyssna på. Allt som görs i en utbildning sparas och man kan
närsomhelst avbryta för att komma tillbaka vid ett senare tillfälle och fortsätta där man lämnad den.
Examinationen sker i form av frågor som ska besvaras och rättas automatiskt direkt efter att svaren
skickats in.
För att gå en utbildning behöver man först skapa ett eget konto. Vid registreringen av kontot är det
viktigt att skytten anger sitt IID-nummer (IdrottsID), detta fås genom att vara inskriven i föreningens
medlemsregister (IdrottOnline) med fullständigt personnummer.
Om man inte kan sitt IID-nummer kan man få det antingen genom föreningens administratör i IdrottOnline (medlemsregistret) alternativt kontakta Svenska Skyttesportförbundet på 08-699 63 70 eller
office@skyttesport.se. Det är även möjligt att själv se IID-numret i IdrottOnline eller Tävlingskalendern, mer om detta finns att läsa på hemsidan eller i manualen för Utbildningsportalen.
När utbildningen är genomförd registrerar kansliet den med hjälp av IID-numret, därefter skickas ett
bekräftelsemail till den e-postadress som är registrerad på dig i föreningens medlemsregister (IdrottOnline).
Läs mer om Utbildningsportalen på hemsidan:
www.skyttesport.se/Utbildning/omsvsfsutbildningsportal/
Utbildningsportalen hittas på: utbildning.skyttesport.se

Ekonomiskt stöd till er verksamhet
I och med ert medlemskap i SvSF, och därigenom Riksidrottsförbundet, är ni berättigade till att söka
de statliga bidrag för barn- och ungdomsverksamhet som finns. Dessa söker ni via IOL:
•

LOK – Förkortningen LOK står för statligt lokalt aktivitetsstöd, och avser att stödja idrottslig
föreningsverksamhet för barn och ungdomar mellan 7-25 år. LOK-stöd kan fås för varje aktivitet som är minst 60 minuter lång, där minst tre ungdomar deltar och där ni har en ledare.

•

Idrottslyftet – Idrottslyftet är en satsning på svensk idrott för unga där ni som förening kan
ansöka om medel för att genomföra ett projekt för att utveckla er befintliga verksamhet.

•

Anläggningsbidrag – Ett stöd som främst syftar till att skapa nya aktivitetsytor och nya
idrottsmiljöer som genererar fler idrottsaktiviteter för barn och ungdomar.
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FÖR SKYTTAR

Skyttekort
Skyttekortet är en grundläggande skytteutbildning för medlemmar i Svenska Skyttesportförbundet.
Genom att skyttar går Skyttekortsutbildningen kan SvSF visa myndigheter att vi har utbildade skyttar
och därigenom ge tyngd åt det faktum att våra medlemmar kan beviljas vapenlicens.
OBS! Föreningen kan även ha lokala säkerhetsföreskrifter, kontakta din förening för mer information.
Vid tävlingsdeltagande krävs att skyttar inom samtliga grenarna innehar Skyttekortet från och med
det år man fyller 15 år. Skyttekort kan tas i disciplinerna: Field Target, Gevär, Kpist, Lerduva, Pistol
och Viltmål.
Det är möjligt att gå Skyttekortsutbildningarna antingen digitalt i Utbildningsportalen på nätet eller
tillsammans med en examinator i pappersformat.
Via Utbildningsportalen är det kostnadsfritt att ta Skyttekortet och det krävs inte något praktiskt
prov. OBS! Pistolskyttekortet kräver praktiskt prov.
Om provet görs i pappersformat med en examinator tas det ut en provavgift om 50 kr samt att det är
obligatoriskt med ett praktiskt prov.
Om skytten önskar få ett fysiskt Skyttekort hemskickat efter utbildningen tillkommer en avgift på 50
kr.
Läs mer om Skyttekortet på hemsidan: https://www.skyttesport.se/Utbildning/Skyttekort/

Tävlingslicens
Tävlingslicensen är en obligatorisk individuell avgift för skyttar som fyller 15 år, under året, och äldre
som deltar i tävling inom Svenska Skyttesportförbundet, där två eller flera föreningar deltar. Det
finns ett antal undantag och dessa finner du i SvSF:s allmänna bestämmelser (finns på
www.skyttesport.se).
Det som krävs för att få tävlingslicens är medlemskap i en förening som är medlem i Svenska Skyttesportförbundet, och att vara registrerad i föreningens medlemsregister i IdrottOnline med person-
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nummer, och därmed ha fått ett IID-nummer. IID-numret blir detsamma som tävlingslicensnummer.
Dessutom behövs skyttekort i den gren/de grenar tävling sker i.
Vi skickar inte ut några fysiska kort för tävlingslicensen.

Köp av skyttekort och tävlingslicens
Skyttekort och tävlingslicens köps via tävlingskalendern. Logga in i tävlingskalendern (www.indta.se),
klicka på den inloggades namn uppe i listen. Klicka sedan på fliken Licenser och här genomförs köpet.
Föreningsadministratörer kan köpa licenser för föreningens medlemmar, övriga kan köpa licens till
sig själv. Mer information kring detta finns på hemsidan www.skyttesport.se.
Betalning kan även ske via bankgiro 834-7718. Då anges IIDnr och den sektion pengarna går till (Gevärssektionen, Lerduvesektionen, Pistolsektionen eller Viltmålssektionen)
Till vad går licensavgifterna? Läs mer på nästa sida.
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OM SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET
Hur fördelas pengarna i SvSF?
Tävlingslicenser
Avgiften för tävlingslicensen går till sektionerna och deras arbete. Sektionerna arbetar med utbildning, utveckling av sektionen, rekrytering och att bibehålla skyttar samt med tävlingar.
Föreningsavgifter
Föreningsavgifterna går till allmän skytteverksamhet, gentemot bredd såväl som elit, som till stor del
bedrivs av förbundskansliet.
Förbundskansliet jobbar med en rad olika arbetsuppgifter kopplat till medlemsservice. Exempelvis:
* Dagliga samtal med föreningar i vår rörelse avseende föreningsadministration, bidrag, vapen- och
miljöfrågor.
* Politiskt påverkansarbete i frågor som berör skyttesporten.
* Idrottsligt påverkansarbete i frågor som berör skyttesporten.
* Stöttning i utbildning av tränare och ledare i den svenska skyttesporten.
* Administrerar Idrottslyftet och andra bidrag.
* Administrerar så att alla skyttar får sina skyttekort och tävlingslicenser.
* Framtagande och försäljning av utbildningsmaterial.
* Sprider information om skytte och tar fram informationsmaterial som föreningar kan använda.
* Är ansvarigt förbund för Riksidrottsgymnasium Skytte.
* Anmälan av elitskyttar till internationella tävlingar.
* Kontakt med försvarsmakten
Vi arbetar också med att ta fram centrala avtal som är av nytta för alla våra föreningar, såsom en
olycksfallsförsäkring samt avtal med Stadium för billigare klubbkläder.
Bidrag och stöd
Svenska Skyttesportförbundets verksamhet bedrivs också med hjälp av statliga bidrag som fördelas
av Riksidrottsförbundet. Dessa bidrag baseras bland annat på hur stor ungdomsverksamhet som
finns inom skyttet, hur många utbildningstimmar som bedrivs och hur många medlemmar som finns i
hela vår organisation. Dessa siffror hämtas från våra föreningars årsrapporter och det är därför det är
så viktigt att alla föreningar verkligen årsrapporterar på ett korrekt sätt och innan deadline. Dessa
siffror ligger även till grund för det finansiella stöd som vartdera distrikt erhåller.
Som alla förbund får också SvSF ett elitstöd som går till landslagsverksamhet och elitsatsningar. Att
ha elitverksamhet är viktigt för alla förbund. Sportsliga framgångar på elitnivå väcker uppmärksamhet och är viktigt för bland annat rekrytering av nya skyttar och för skyttets överlevnad.
Svenska Skyttesportförbundet är också en frivillig försvarsorganisation. Det innebär att vi har i uppdrag att utbilda Skytteinstruktörer för Hemvärnet och Försvarsmakten. För detta får vi årligen en
ekonomisk ersättning från Försvarsmakten.
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Förmåner för förening inom SvSF
Medlemskapet i SvSF, och därmed Riksidrottsförbundet (RF), ger tillgång till ett antal olika resurser:
Försäkringar
Riksidrottsförbundets (RF) Grundförsäkring:
– Ansvarsförsäkring
– Förmögenhetsbrottsförsäkring
– Rättsskyddsförsäkring
– Patientförsäkring
– Olycksfall- och krisförsäkring för ledare, funktionärer och domare
Läs mer här:
https://www.folksam.se/forsakringar/idrottsforsakring/forsakringgenom-riksidrottsforbundet/grundforsakring-genom-rf
SvSF:s ansvars- och olycksfallsförsäkring
– Ansvarsförsäkring för föreningen som använder (äger/hyr) en skjutbana.
– Olycksfallsförsäkring i samband med träning och tävling (godkänd av
föreningen) för utövare.
Kontakta kansliet för mer information om denna försäkring.
Ovan nämnda försäkringar är kostnadsfria för föreningar i SvSF. ”Marknadsvärdet” är ca 8.000 kr per år.
Vi rekommenderar förening som har större egendom att försäkra
dessa, då ingen av SvSF:s försäkringar täcker detta.
Här kan Folksams kompletteringsförsäkring vara värd att titta på.
Läs mer här:
https://www.folksam.se/forsakringar/idrottsforsakring/forsakringgenom-riksidrottsforbundet/kompletteringsforsakring-genom-rf
Tjänstereseförsäkring
Gäller för landslagsskyttar samt ledare på riksnivå
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Utbildning
– Utbildning för tränare och ledare. Anordnar kurser och tar fram utbildningsmaterial.
Utbildningsmaterial finns att beställa till förmånliga priser.
– Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas kursutbud
Ert lokala distrikt erbjuder diverse kurser för föreningar, tränare etcetera. Distriktet kan ge rabatterat pris på ert utbildningsmaterial, erbjuda studiecirklar speciellt för er osv. Ert distrikt samt kurser hittas via
www.sisuidrottsutbildarna.se.

Service
m.m.
– Juridisk rådgivning kopplat till föreningsverksamhet
– Rådgivning i miljöfrågor
– Rådgivning i frågor rörande vapenlag och reglementen
– Framgångsrikt opinionsarbete i frågor som rör vapenlagstiftning,
miljö, skatter etc.
– Tillgång till egen hemsida och administrationsverktyg i IdrottOnline
inklusive support
– Tillgång till rabatterade eller kostnadsfria program för klubbens ekonomihantering, via RF.
– Möjlighet att tjäna pengar till föreningen genom att sälja Folkspels
produkter, såsom Bingolotter, och/eller delta i Städa Sveriges aktiviteter.
– Rådgivning i fråga om hur anlägga en skjutbana.
- Rådgivning avseende Säkerhet
- Rådgivning om hur komma i kontakt med Försvarsmakten

Idrottsavtal
Idrottsavtal RF har slutit avtal med olika partners som erbjuder specialerbjudanden på produkter och tjänster till idrotten. Dessa inkluderar även våra medlemsföreningar.
För mer information, se bifogad länk:
http://www.svenskidrott.se/Avtalforidrotten/
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