Svenska Roddförbundets licensrutin
Föreningarna ansöker själva om licens direkt i IdrottOnline samt betalar licensavgiften till Svenska Roddförbundets Bankgirokonto 301-1939 för motsvarande
antal licenser. Licensavgiftens storlek anges på annan plats på webbsidan.
Ansökan av licens:
1. Behörig medlem loggar in på föreningens IdrottOnlinesida.
2. Välj ”Fler” i överliggande menyraden eller ”Applikationer” beroende på
vald upplösning.
3. Välj ”Licenser”
4. Föreningens licensstatus visas. I exemplet visas ”Licens under behandling”. Det är sökta licenser som inte har betalmarkerats av förbundet och
därmed ännu inte är godkänd.

5. Välj Personlicenser, det finns inga Laglicenser för rodd.
6. Nu visas vilka licenstyper som går att söka:
 ”OS rodd” för tävlingsroddare i den typ av båtar som gäller vid OS
rodden, klass bestäms av födelseår och kön
 ”Tiohuggarrodd” för roddare som tävlar i tiohuggare.
Licenstypen ”Barn” finns inte längre. Medlemmar under 16 år är automatiskt försäkrade i Folksam med samma villkor som för de licensierade roddarna.
I exemplet nedan visas både licenser för 2016 och 2017 därför att under
november gäller 2016-års licenser fortfarande, samtidigt som det går att
söka licenser för 2017.
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På denna sida kan man se vilka licenser som ansökts respektive betalregistrerats
genom att välja typ av licens och trycka ”Sök”.

Kuvertet markerar att licensen är sökt men ännu inte registrerad som betald.
Tummen upp anger att licensen är betald och godkänd.
7. För att ansöka om licens markeras ”Personer” högt uppe på sida.
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För att ansöka om en enstaka licens, sök med en eller fler av fälten ”Personnummer”, ”Förnamn” och ”Efternamn”, samt licenstyp. I exemplet nedan är det
alla som har efternamn som innehåller ”B” och som söker för licenstypen ”OS
rodd”. Under licenstyperna finns en ruta, som markerad gör så att man bara ser
de roddare som saknar licens.
I enlighet med Svenska Roddförbundets reglemente (Kap 2 Representationsbestämmelser, § 11 Rätt att tävla för roddförening) går det bara att söka licens för
en förening under en licensperiod. Om en roddare med licens vill tävla för annan
förening, kan man inaktivera licensen i den ena föreningen och söka ny licens i
den andra under förutsättning att det har beviljats dispens och att föreningarna
är överens. Ett undantag är rätten att byta förening mellan vinter- och sommarsäsong.
Licensperioden är från och med 1 december till och med 30 november. Licensåret är det årtal som gäller för 1 januari inom licensperioden. Åldersbestämning
för respektive klass baseras på licensåret. Licens kan sökas tidigast en månad
före licensperiodens början.
Exempel: Licens med ”Giltighetstid” (=Licensåret) 2017 gäller från och med
2016-12-01 till och med 2017-11-30 och kan sökas mellan 2016-11-01 och
2017-10-31.
8. Nästa steg är att markera licenstypen för de roddare man söker licens för
och därefter klicka på rutan ”ANSÖK” längst ner.

9. Markera ”Skicka resultat av ansökan till e-postadress” och ange epostadress till exempelvis kassören.
10.Läs villkoren och markera för ”Godkänn villkoren” och därefter ”OK”.
11.Nu är ansökan klar och det är dags att informera kassören om hur många
licensavgifter som ska betalas. Funktionen ”Skicka resultat av ansökan till
e-postadress” innebär trots formuleringen att den angivna mottagaren får
ett mejl först när licensen är betald eller avslagen.
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Betalning av licens
1. Föreningen betalar det antal licenser som den har ansökt till Svenska
Roddförbundets Bankgirokonto 301-1939. Det måste gå att identifiera
Föreningen i Avsändare eller Text.
2. Förbundet kan se vilka roddare som föreningen har sökt licens för. Om det
inbetalda beloppet stämmer med antalet sökta licenser markeras de som
godkända. Annars godkänns det antal licenser som betalningen räcker till.
3. En god vana är att, efter några arbetsdagar, alltid stämma av att samtliga
sökta licenser har blivit godkända.
4. Några licenskort framställs inte. Det är uppgiften i Idrott online som gäller.
5. Observera att licensen ska vara betald och godkänd innan anmälan till tävling skickas till respektive arrangör.
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