
Skapa kommunfil 

Observera att kommunfilen inte är en ansökan utan bara en xml-fil med alla föreningens registrerade 

aktiviteter. Filen inkluderar även de gruppaktiviteter/deltagare som inte godkänts för det statliga 

LOK-stödet. Respektive kommun filtrerar sedan filen utifrån just sina bidragsregler. 

Som förening - observera att kommunfilen tar 24 timmar att skapa. Om du på er sida klickar för att 

skapa den i dag så finns den sedan att hämta först i morgon, kommunen ser den inte förrän den är 

klar. 

 

1. Logga in på föreningens IdrottOnline-sida 

 

 

2. Klicka på ”LOK” i toppmenyn 

3. Klicka på Kommunfil i vänstermenyn 

 

 

4. Läs GDPR texten och bocka i rutan att ni har läst igenom denna. 



5. Välj perioden i rullistan och klicka sedan på ”Skapa fil” 

 

Filen kommer nu skapas och läggas i listan under. Obs det kan ta upp till 24 timmar. 

Välj sen det alternativ som du vill göra (se nedan hur du gör):  

1. Ladda ner filen till egen dator. 

2. Ladda ner vilka filer som finns till Excel. 

3. Godkänn att kommunen får hämta filen. 

 

1. 
För att ladda ner filen till datorn klicka på knappen ”Hämta fil” bakom den period som ni vill 

ladda ner. OBS knappen visas först när filen är skapad, det kan ta upp till 24 timmar. 

 

2. 
Klickar man på ”Exportera till Excel” så exporterar man listan med kommunfiler till Excel, inte 

kommunfilernas innehåll. 

 



 

3. 

1. Välj mellan vilken period som kommunen tillåts hämta filen (ex HT2019). 

2. Bocka för rutan för godkännande. 

3. Klicka på ”Spara”.

  

 

Följande externa system har föreningen idag möjlighet att aktivera inläsning till IdrottOnline 

 KanslietOnline 

 BRP System 

 Sportadmin 

 Svenskalag.se 

 Laget.se 

 MATCHi 

 MyClub 

 Mina Aktiviteter 

 Pastell Data 

 Hippocrates 

 Zoezi 

 Korpen KIT 

Under våren 2020 kommer RF släppa en ny mobilapp för att göra det ännu enklare att 

närvaroregistrera sin aktivitet. 

 


