
Digital
Närvaroregistrering
LOK-stöd och nya krav på digital närvaroregistrering



Från 1 juli 2020 är det obligatoriskt för 
idrottsföreningar att närvaroregistrera 
LOK-stödsaktiviteter digitalt. Det finns 
många fördelar med att gå över till ett  
digitalt system. RF har också utvecklat  
en mobilapp för att underlätta.
 
Vad är LOK-stöd? 

Förkortningen LOK står för statligt lokalt aktivitets-

stöd. LOK-stöd kan sökas av varje idrottsförening, 

ansluten till något av de specialidrottsförbund som 

tillhör RF och har verksamhet för deltagare i åldern 

7–25 år. För deltagare med funktionsnedsättning 

finns dock ingen övre åldersgräns. LOK-stödet ska 

stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott. 

Vad innebär kravet på digital närvaroregistrering? 

Beslutet innebär att en förening, för att kunna söka 

LOK-stöd, måste närvaroregistrera sina aktiviteter 

digitalt på så sätt att aktiviteterna (och deltagarna) 

finns i IdrottOnline senast då ansökan ska skickas in. 

Den digitala närvaroregistreringen kan göras direkt 

i IdrottOnline eller i något av de andra system som 

har inläsning till IdrottOnline (förutsatt att föreningen 

själv har aktiverat inläsningen). 

 

Påverkas LOK-stödet av corona?

LOK-stödet kommer inte att minska för att det blir 

färre aktiviteter på grund av coronaviruset. Total-

summan blir lika stor 2020 som 2019. Tills vidare ska 

idrottsföreningar dock registrera genomförda akti-

viteter som vanligt och registrera de deltagare som 

faktiskt var med. Ambitionen är att det inte ska göra 

skillnad om föreningen beslutat att göra uppehåll i 

verksamheten, eller har möjlighet att fortsätta. RF 

kommer återkomma under hösten med detaljerna för 

kompensation. 

Varför digital närvaroregistrering? 

Digital närvaroregistrering innebär ett antal förenk-

lingar för föreningen. Några listas nedan. Det finns en 

manual för digital närvaroregistrering på rf.se.

• Du riskerar inte att närvarokort kommer bort – 

allt finns sparat på föreningens IdrottOnline-sida.

• Alla i föreningen (med rätt behörighet) har åt-

komst till materialet.

• Du slipper räkna ihop dina närvarokort – all form 

av summering sker automatiskt.

• Du behöver inte hålla koll på årtal och åldrar – 

systemet summerar till rätt åldersgrupp.

• Du slipper stämma av mot LOK-stödsreglerna, 

systemet kontrollerar och ger direkt kvitto på om 

det är en godkänd LOK-stödsaktivitet eller inte.

• Möjlighet att rapportera via mobiltelefon.

Fler fördelar hittar du på rf.se

RF lanserar en ny app för att underlätta 

Under våren 2020 släpper RF en ny mobilapp för att 

göra det ännu enklare att närvaroregistrera digitalt. 

Det är helt gratis för föreningen både att använda 

IdrottOnline och mobilappen. 

Digital närvaroregistrering
En guide till idrottsföreningar och förbund

Idrottens Hus, Box 11016, 100 61 Stockholm  |  Tel: 08 - 699 60 00  
E-post: riksidrottsforbundet@rf.se  |  Hemsida: www.rf.se


