Idrottsmedel – Förening
Start
Under fliken ”Start” så får föreningen en överblick över sina ansökningar.
Det finns två olika blåa boxar. En som heter ”Med ändringar” och en som heter ”Med notifieringar”.
Genom att klicka på någon av dessa rutor så kommer man direkt till de ansökningarna med ändringar
eller de ansökningarna med notifieringar.
Under rubriken ”Status” kan man se sparade ansökningar. Genom att klicka på ”Se dem här” så
kommer man direkt till de ansökningarna som har status ”Sparad”.
Under rubriken ”Återrapporter” kan man se öppna återrapporter.
Genom att klicka på återrapportens namn så kommer man direkt vidare där man fyller i
återrapporten. Härifrån kan man sedan spara eller skicka in återrapporten. Vill man spara
återrapporten så klickar man på ”Spara”-knappen, vill man skicka in återrapporten så klickar man på
”Skicka in”-knappen. Väljer man att spara återrapporten så kommer den ligga kvar som öppen och
fortsätta synas under ”Återrapporter” på startsidan.

Idrottsmedel
Under fliken ”Idrottsmedel” så ser föreningen alla idrottsmedel som har en öppen ansökningsperiod.
Man kan filtrera fram olika idrottsmedel. För att söka fram framtida idrottsmedel så ändrar man från
”Nu” till ”Framtida” vid alternativet ”Sökbara”. Då får man fram alla idrottmedel som har
ansökningsperiod längre fram i tiden och som har status ”Aktiverad”.
Bland alternativen för fältet ”Sökbara” finns även ”Alla”. Väljer man ”Alla” så kommer alla
idrottsmedel visas oavsett när ansökningsperiod ligger och så länge idrottsmedlet har status
”Aktiverad”.
I filtreringen kan man även söka på ”Kategori” vilket kan likställas med vilken inriktning som
idrottsmedlet har, t.ex. ”Anläggning”.
Man kan även söka på namnet på idrottmedlet, på datumintervall eller vilken organisation som
idrottsmedlet förmedlas via.
När man har filtrerat sökningen och klickat på ”Sök”-knappen så visas sökresultatet längre ner på
sidan.

Om ansökningsperioden för ett idrottsmedel har passerat eller ligger länge fram i tiden så kommer
knappen ”Ansök” inte gå att klicka på när man har klickat på namnet för idrottsmedlet. Man kan på
så sätt endast skicka in/skapa ansökningar på idrottsmedel som har en öppen ansökningsperiod.
Därför kommer det inte heller vara möjligt att välja ett idrottsmedel där ansökningsperioden inte är
öppen om man klickar på ”+ Skapa ansökan”-knappen.

Genom att klicka på knappen ”Exportera” så exporteras informationen till en Excelfil. Man kan
markera de idrottsmedel som man vill exportera och trycka på ”Exportera”-knappen. Har man inte
markerat några idrottsmedel och klickar på ”Exportera”-knappen så kommer samtliga idrottsmedel
som man filtrerat fram genom sökningen att exporteras till Excelfilen.
Den information som visas under sökresultatet kommer att exporteras till Excelfilen. Vill man lägga
till eller ta bort information till Excelfilen så behöver man lägga till eller ta bort kolumner. Detta gör
man genom att klicka på pilen som pekar ner i någon av kolumnerna, klickar på ”Kolumner” och
markerar de kolumner som man vill visa och exportera till Excelfilen. Som standard är alltid
kolumnerna ”Idrottsmedel”, ”Förmedlas via”, ”Huvudmedel”, ”Sista ansökan” och ”Startdatum”
valda att visas.

Ansökningar
Under fliken ”Ansökningar” så kan föreningen söka fram ansökningar som organisationen har sparat
eller skickat in. För att se de ansökningar som blivit sparade men ännu inte är ansökta så välj
”Sparad” i rullistan för ”Ansökan är”. För att se ansökningar där organisationen skickat in en ansökan
väljer man ”Ansökt” i rullistan för ”Ansökan är”. Man kan även filtrera sin sökning ytterligare genom
att ange projektnamnet, vilken organisation som idrottsmedlet förmedlas via, när ansökan blev
inskickad, vilken status ansökan har, och många andra alternativ. För att få fram möjligheten att
detaljera sin sökning så klicka på ”Utökad sökning”. Då kommer flera sökfiltreringar fram. När man
har filtrerat sökningen och klickat på ”Sök”-knappen så visas sökresultatet längre ner på sidan.

Man kan endast ta bort en ansökan som har status ”Sparad”. Har man skickat in ansökan så kan man
inte ta bort ansökan. Vill man ta bort en sparad ansökan så filtrerar man fram denna, markera
ansökan i sökresultatet och klicka sedan på ”Ta bort”-knappen.

Man kan skapa en ny ansökan genom att klicka på ”+ Skapa ansökan”-knappen.

Man får möjligheten att göra tre val. Välja ett alternativ för vilken organisation som idrottsmedlet
förmedlas via, detta gör man i fältet för ”Idrottsmedel via”. Välja vilken kategori som idrottmedlet
tillhör, detta gör man i fältet för ”Kategori”. Välja vilket idrottsmedel ansökan gäller för, detta gör
man i fältet för ”Idrottsmedel”. Det är endast i fältet för ”Idrottsmedel” som man kräver ett svar, att
ett svar är obligatoriskt ser man genom att fältet ”Idrottsmedel” är markerat med en röd stjärna.
När man har valt vilket idrottsmedel som man vill skapa ansökan för så får man även upp en
beskrivning om ägaren av idrottsmedlet har fyllt i någon sådan.
Först när man har valt ett alternativ i rullistan för ”Idrottsmedel” så kan man gå vidare med ansökan
genom att klicka på ”Nästa”-knappen.

Alla fält i ansökan som är markerade med en röd stjärna är obligatoriska att svara på. Alla som har
åtkomst till fliken ”Idrottsmedel” kan skapa och spara en ansökan. Ägaren av idrottsmedlet är den
som bestämmer vilka roller som krävs för att kunna skicka in en ansökan. Kan man inte skicka in en
ansökan så kan man fylla i uppgifterna och spara. På så sätt kan någon annan i föreningen gå och
skicka in en ansökan som redan är sparad.
För att spara en ansökan så klicka på ”Spara”-knappen, för att skicka in en ansökan så klicka på
”Skicka in”-knappen.

För att skicka in en återrapport så söker man fram ansökan och klickar på ärendets ID eller
ärendenamnet. Sedan klickar man fliken ”Återrapporter”. Där klickar man sedan på återrapportens
namn och fyller i uppgifterna. Ägaren av idrottsmedlet är den som bestämmer vilka roller som krävs
för att kunna skicka in en återrapport. Kan man inte skicka in en återrapport så kan man fylla i
uppgifterna och spara. På så sätt kan någon annan i föreningen gå och skicka in återrapporten som
redan är sparad.
Spara återrapporten genom att klicka på ”Spara”-knappen eller skicka in återrapporten genom att
klicka på ”Skicka in”-knappen. Man gjort sitt val gällande återrapporten så klickar man på ”Spara”knappen i ansökan.

Om återrapporten redan blivit inskickad så kommer det stå vem som skickade in återrapporten, när
återrapporten skickades in och statusen kommer ändras till ”Inskickad”. Om man klickar på
återrapporten ändå så kommer man inte kunna göra några ändringar utan endast se svaren.

