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Side 2 

Velkommen! 

Emner; 

• Hva er KlubbAdmin - sammenhengen med 
idrettens øvrige løsninger 

• Hva bør klubben gjøre før oppstart? 

• Hvordan ta i bruk KlubbAdmin - innstillinger 

• Behandle medlemmer og utvalg 

• Fakturere medlemskontingenter, treningsavgifter  

• Utsendte betalingskrav, purre forfalte krav m.v. 

• Hvordan kommunisere med medlemmene 

• De forskjellige meldingstypene 
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2.1. Idrettslaget og frivilligheten 

Mål: Frivilligheten skal styrkes, stimuleres og 
opprettholdes som den bærende kraften i idrettslagene, 
ved at 

• den administrative hverdagen for 
idrettslagene og idrettsrådene forenkles. 

 

2.2. Idrettens lov og organisasjon 

Mål: Medlemsorganisasjonene skal opprettholdes som 
selveiende, demokratiske og frivillige, og leve i tråd med 
egne lover, ved at  

• organisasjons- og medlemsregistrene er 
oppdaterte og korrekte.  

 

Idrettspolitisk dokument 2011-2015 



Side 4 

FORSKRIFT OM MEDLEMSREGISTER 

Vedtatt av Idrettsstyret 14. februar 2013 med hjemmel i 
NIFs lov § 10-5. 

 

• § 1 Formål 

Forskriften regulerer innholdet i og omfanget av idrettslagenes 
plikt til å føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale 
medlems- og organisasjonsregister (heretter Registeret) 

 

• § 2 Krav til føring av elektronisk medlemsliste 

Idrettslaget skal føre elektronisk medlemsliste og oppdatere 
sentrale medlemsopplysninger i Registeret, jf. § 3.  

 

 

Det formelle grunnlaget 
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§ 3 Registrering og oppdatering av medlemsopplysninger 

(1) Idrettslaget plikter å registrere og oppdatere følgende 
medlemsopplysninger fortløpende: 

a) Fullt navn 

b) Adresse 

c) Kjønn 

d) Fødselsdato 

e) E-postadresse 

f) Telefonnummer 

g) Medlemmets tillitsverv  

h) Dato for betaling av medlemskontingent, jf. NIFs lov § 10-4 (3). 

i)  Dato for innmelding og avslutning av medlemskap,  

 jf. NIFs lov §§ 10-4, 10-6 (1), 11-7 (1).  

j) Medlemmets aktive tilknytning til særidretter 

k) Dato for betaling av eventuelle aktivitetsrelaterte avgifter  

l) Andre relevante opplysninger som er nødvendig for medlemsbehandlingen. 
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• (2) NIFs generalsekretær gis fullmakt til å fastsette 
nærmere hvordan idrettens medlemmer skal registreres i 
Registeret, slik at disse kan identifiseres unikt på tvers 
av organisasjonsleddene i idretten, samt utveksles trygt 
og entydig med idrettens øvrige sentrale medlems- og 
organisasjonsregistre.  

 

• (3) Det er NIFs oppgave å forestå løpende ivaretakelse 
av medlemmenes unike identitet gjennom 
kontroller mot Folkeregisteret. Til dette formålet 
benytter NIF medlemmenes fulle fødselsnummer.   
Fødselsnummeret skal ikke lagres i idrettens nasjonale eller 
lokale medlems- og organisasjonsregistre. 

 

§3 forts. 



Side 7 

er integrerte 

er enkle 

er gratis i bruk 

har sentral brukerstøtte 

Idrettens løsninger 
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verktøyet som hjelper klubben med å administrere; 
 

 funksjoner og tillitsvalgte 

arrangementer, kurs og lisenser 

Den nasjonale idrettsdatabasen 
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Personlig side – enkel 
oppdatering 

Administrerer medlemskap 

Enkelt å melde seg på 
arrangementer og kurs 

Integrert med idrettens systemer 

Din inngangsportal til idretten 
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Enkel i bruk 

Full oversikt 

Enkel innkreving av kontingenter 

    og avgifter 

E-post/sms til medlem 

Integrert med idrettens systemer 

Erstatter idrettsregistreringen 

Idrettens nye og enkle løsning for medlemsadministrasjon 

 



Database 

Integrasjon 
3. part 

3. parts-
verktøy 
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NIF, kretser og 
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• informasjon som ikke er idrettsspesifikk og som 
vedlikeholdes i og eies av idrettens sentrale register.  

• NIF er master for all informasjon som faller inn under 
denne kategorien, dvs. alle disse data skal opprettes, 
oppdateres og hentes fra NIF. 

• Informasjonselementer 

• Person 

• Person – kontaktinformasjon 

• Person - duplikater sammenslått 

• Organisasjon, basisdata 

• Organisasjon, kontaktinformasjon 

• Funksjon 

 

 

«stamdata» 
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• Utviklet med referansegrupper hvor klubber er representert 

• Første pilotfase april/mai 2013 

• Andre pilotfase mai/juni 2013 

• Tilgjengelig for «alle» fom. 17. september 2013 

• Tilgang bestilles av klubbens leder ved e-post til 
support@idrettsforbundet.no 

• Versjon 1.1. med støtte for KID-transaksjoner fom. 3. 
desember 2013 

• Versjon 1.3 med verifikasjon av fødselsnummer fom. 23. 
mai 2014 

 

 

Generell informasjon 
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• Ingen «abonnementsavgift» - gratis for 
idrettslagene 

• Online-betaling løsningen koster 2,49 % av 
formidlet omsetning, samt en avgift på kr. 2,09,- 
per transaksjon. 

• KID-transaksjoner er priset pr. gjennomførte 
transaksjon – kr. 14,- 

Priser 
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Alle brukerveiledninger og hjelp 

ligger på itinfo.nif.no! 



Side 16 

• Registrer klubben i Enhetsregisteret 

• Kontroller organisasjonsdata i Enhetsregisteret 

• Registrer brukerstedsavtale hos Buypass: 

• Skaff Buypass-smartkort og kortleser 

• Legg inn medlemmer allerede nå: 

• E-postadresse 

• Mobilnummer 

• Klubber som bruker KlubbenOnline, Medlemsarkivet - 
medlemmene er allerede lagret i idrettens sentrale 
medlemsregister 

 

Komme i gang 
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• Under "fanen" innstillinger må du kontrollere og 
oppdatere følgende; 

• Idretter og grener 

• Roller og tilgang 

• Klubbens logo 

• Fakturainformasjon 

• Betalingsinnstillinger 

• Medlemskontingenter og klubbavgifter 

• Klubbspesifikke detaljer 

Oppdatere innstillinger 
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• Standard søkekriterier 

• Personkortet - Registrere nytt medlem  

• Endre medlemskap - reaktivere medlemskap  

• Melde ut medlem  

• Opprette og behandle utvalg 

• Sende meldinger 

Medlemmer og utvalg 
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• Veiviser for fakturering 

• Kontingenter og avgifter 

• Oppfølging av Betalingskrav - standard søkekriterier  

• Søkeresultatet 

• Sende purring 

• Krediter  

 

Elektroniske betalingskrav 
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• Nye medlemssøknader  

• Nye medlemmer (automatisk innmeldt)  

• Avsluttet medlemskap  

• Ingen gruppetilhørighet 

• Medlemmer avgått med døden 

Meldinger 
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