ANMÄLAN TILL UTBILDNING I FOGIS
ATT TÄNKA PÅ: Kontrollera så FOGIS är inställt på rätt säsong innan du påbörjar din anmälan. Du ändrar säsong under föreningsnamnet uppe
i vänster på sidan.
Om du ska anmäla en person till en ”utbildningar arrangerad av VFF - centralt” går även att göra anmälan till exempelvis tränarutbildningar
som arrangeras av föreningar ”föreningsinterna” exempelvis C-Diplom om föreningen vi bjuda in deltagare från andra föreningar.
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Klicka på Förening , Utbildningar och en ny bild kommer upp

När man kommer till nästa bild väljer man fliken Anmälan och

där under Kategori. Där kan du sortera på Tränare, Spelare, Förening m.fl.
och välj under Period - Endast kommande och klicka på Visa så kommer
aktuella Utbildningar/Samlingar/Fotbollskvällar upp!
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När Ni valt utbildning finns det tre flikar på nästa bild som kommer upp

Under fliken Uppgifter finns fakta kring det specifika utbildningstillfället.
Under fliken Kontakt lägger Ni till den person i föreningen som är ansvarig för anmälan
Under fliken Deltagare anmäler ni en person genom att klicka på den röda länken Hämta en ny deltagare. Är länken grå har du inte
behörighet att anmäla. Kontakta föreningsadministratören i din förening.
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När du klickat på Hämta en ny deltagare kommer ett anmälningsformulär

fram (kan se lite olika ut beroende på vad du skall anmäla till). Klicka på Sök ut
person att lägga till i anmälan, då kommer personer som är kopplade till din
förening fram, finns personen inte där får ni skriva in personnumret och klicka
på Sök. Då kommer personen fram om den finns registerad i Fogis. Annars
får ni lägga till ny person. Klicka på personens namn.
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Om personen finns trillar hen in i formuläret med

de uppgifter som finns registrerade i Fogis.
Man måste alltid välja Förening och bocka i Personen
godkänner …
I och med att det inte fanns mobiltelefon och Epost
registerat på denna person måste ni lägga till det för
att anmäla skall kunna genomföras. Klicka sedan på
Anmälan

