Administration av föreningsintern utbildning
1.) Logga in i föreningens FOGISklient

2.) Gå in under fliken ”Förening” och ”Utbildningar”

3.) Här ser ni alla aktuella utbildningar, som ni även kan filtrera utifrån kategorier
(Tränare, Spelare, Domare, Förening & Övrigt)
Samt under olika tidsintervall.
Ser ni inte er utbildning, beror det antagligen på att det ligger för nära i tiden
varpå ni måste ändra tidsperioden till att visa idag +/- 30 dagar
(ps.) Genom Fogisklienten kan ni anmäla deltagare till alla kurser ni finner här.
(även kurser som inte arrangeras av er förening)
4.) Välj den kurs ni vill jobba med

5.) Här får du nu information om ert Utbildningstillfälle
Här har ni möjlighet att själva bestämma om och när kursen skall synas på
www.stff.se bland kursutbudet,
d.v.s. att intresserade tränare kan anmäla sig om ni har platser över som ni vill erbjuda.
Detta gör ni genom att bocka i och ur
”Öppet utbildningstillfälle” och ”Visa utbildningstillfälle på webben”
Båda måste vara ibockade för att anmälan skall vara möjlig via stff.se
(kursen visas dock längst till torsdagen veckan innan kursstart)

6.) Gå in under fliken ”Deltagare”
Här kommer ni ha en överblick över alla som är anmälda till er utbildning
StFF ändrar status på deltagarna från ”Anmälda” till ”Antagna” efter att anmälan
godkänts utifrån de förkunskapskrav som eventuellt finns.

7.) För att anmäla era ledare till utbildningen klickar ni på ”Hämta en ny deltagare”
i bilden ovan.
Fyll i anmälningsformuläret med fullständiga uppgifter
eller sök upp personen under ”sök upp person att lägga till i anmälan”
Ifall anmälningsformuläret inte syns beror det mest troligt på en säkerhetsfråga i
Internet Explorer, detta åtgärdar ni med att följa stegen här
(http://www.stff.se/foreningar/fogis/sakerhetsvarningar-i-ie/)
och sedan logga ut och in igen.

I ”sök upp person att lägga till i anmälan” finner ni en förteckning över personer knutna
till er förening, dessa kan ni välja genom att klicka på dem eller så söker ni upp personer
(även från andra föreningar) genom att söka på personnummer.

Vald person hamnar sedan i anmälningsformuläret

Kolla igenom att personens uppgifter stämmer och
glöm inte att använda kryssrutan för offentliga kontaktuppgifter om någon utav
deltagarna önskar att sina uppgifter skall vara skyddade
(d.v.s. inte synas på www.stff.se)
Bocka i rutan för ”godkännande av personuppgifter”* och klicka slutligen på ”Anmäl”
*Personen godkänner att personuppgifterna sparas och behandlas. Ändamålet med detta är att registrera uppgifter
som i sin tur ligger till grund för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden och i övrigt ge god service. För mer
information kontakta SvFF, i egenskap av personuppgiftsansvarig, på 08-7350900

