VIKTIG INFORMATON OM NYA FAKTURERINGSRUTINER OCH ÅRSAVGIFT 2020
Som vi tidigare informerat om kommer Svensk Friidrott från 1 januari 2020 gå över till att
skicka fakturor till föreningens e-postadress istället för att skicka dem via post.
Nedan följer viktig information som alla föreningar som är medlemmar i Svensk Friidrott
behöver ta till sig och följa.
Säkerställ att era kontaktuppgifter i IdrottOnline är uppdaterade
All fakturering kommer att synkroniseras med den mailadress föreningen uppgett i
IdrottOnline.
Detta innebär att er förenings kontaktuppgifter i Idrott Online måste vara uppdaterade och
uppdateras så fort det blir förändringar.
Alla föreningar ska säkerställa att uppgifter finns registrerade för:
- Kontaktinformation Förening
- Styrelse och administratörer
Nytt: Utebliven årsavgiftbetalning innebär uteslutning ur Svensk Friidrott
Årsavgiften 2020 kommer i februari mailas ut till alla föreningar och de föreningar som inte
betalat sin årsavgift enligt förfallodatum och heller inte inkommit med betalning efter
påminnelser, kommer att uteslutas ur Svensk Friidrott, senast den 31 maj 2020.
Om IdrottOnline
IdrottOnline är det digitala verktyg som Svensk Idrott gemensamt bestämt att använda.
Verktyget ägs och förvaltas av Riksidrottsförbundet (RF) och fungerar som samlingsplats för
all data och information om Svensk Idrotts verksamhet – och är därigenom den enda källa
som Svensk Friidrott har för att hämta fakta om våra föreningar.
Har ni problem med IdrottOnline?
Om ni har problem med inloggning på Idrott Online eller behöver nytt användarnamn alt
lösenord kontaktar ni Idrott Online Support på telefon 08-699 61 50 mån-tor 12.00-15.00
Ni kan även gå in på www.idrottonline.se och läsa mer om hur Idrott Online fungerar,
funktioner, utbildningar och webbsupport.
Har ni övriga frågor kan ni kontakta Anna Jonsson på anna.jonsson@friidrott.se.
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