SISU rapportering
Nu börjar det bli dags att lämna in den SISU verksamhet ni haft i föreningen under 2015. Det
som ska rapporteras in är utbildningsverksamhet som skett i förningen under 2015, med
utbildningsverksamhet menas exempelvis de sammankomster som sker på tränarträffar och
spelarmöten som är av teoretisk karaktär. Träffarna rapporteras in via er IdrottOnline sida.
Exempel:
Teoripass som sker innan eller efter en träning.
Teoripass under lägerverksamhet.
Planeringsträffar/föreningsträffar inför större tävlingar.
Tränarmöten
Föräldramöten
Viktigt att tänka på:








Minst tre deltagare.
Lärgruppen ska pågå under minst en utbildningstimme (45 min).
Lärgruppen ska domineras av studier men kan innehålla praktiska inslag.
Sista dag för inlämning är 21 januari 2016 (för 2015 års verksamhet).
Träffen kan inte ske samtidigt som LOK-stöd, men innan eller efter.
Både officiella och inofficiella möten räknas.

Varför?
Om ni som föreningen rapporterar in de utbildningsträffar som ni genomfört i föreningen
har ni möjlighet att få rådgivning, hjälp med utbildningar samt ekonomisk stöttning av ert
distrikts SISU Idrottsutbildarna. Genom att ni har ett bra samarbete med SISU
Idrottsutbildarna har ni möjlighet att utveckla er förening samt få hjälp och stöttning krig en
mängd föreningsfrågor. För mer information om detta kontakta SISU Idrottsutbildarna i ert
distrikt. Genom att ni rapporterar in verksamhet stöttar ni även Svenska
Bordtennisförbundets verksamhet eftersom specialidrottsförbunds idrottslyftsmedel baseras
bland annat på antal utbildningstimmar deras föreningar redovisar till SISU. Även det nya
SF-bidraget baseras på SISU-timmar och LOK-stöd.

Hur går rapporteringen till?
Inloggning och behörighet
Gå in på din IdrottOnline Klubb sida. Klicka på låset uppe i högra hörnet och använd dina
inloggningsuppgifter (personnummer samt lösenord). För att få tillgång till
utbildningsmodulen måste personen som grund ha behörighet till hemsidan (sätt lägsta

behörigheten, interna sidor, om inte personen har någon annan behörighet) samt rollen
utbildningsansvarig förening (denna roll kan sättas på flera personer). Vanligtvis är det
ordförande eller kassör som delar ut behörighet till de andra i föreningen. Om ingen i
föreningen vet vem som har inloggning till föreningens sida, kontakta ert distrikts SISU
Idrottsutbildarna, så hjälper de er.
Rapportering av aktiviteteter
https://www.youtube.com/watch?v=KSCzHVdOfrM

