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Visa föreningens medlemsuppgifter för SvSF 
Hösten 2017 gjorde Riksidrottsförbundet en förändring i IOL, vilket innebar att alla 

föreningar gavs tre alternativ avseende om föreningens medlemsuppgifter ska visas för SvSF. De tre 

valen är:   

• ”Läs och ändra” 

• ”Endast läsa” 

• ”Nej” 
 

Grundinställningen är ”Nej” vilket skapar bekymmer för enskilda föreningsmedlemmar då kansliet 

inte kan hjälpa dem med att uppdatera kontaktuppgifterna. T.ex. när medlemmen kontaktar kansliet 

för att kunna logga in i tävlingskalendern men först behöver ändra sin mailadress i IOL.  

Vid ”Nej” kan kansliet inte komma åt några uppgifter om föreningen utan endast se den officiella 

mailadressen. Det innebär att alla centrala utskick går till den mailadressen. 

Det är därför en stor fördel för föreningen att ändra inställningen från ”Nej” till ”Läs och ändra”. Det 

ger föreningen och dess medlemmar möjlighet att få support från kansliet och underlättar utskick av 

föreningsinformation.  

 

Ändra för föreningens medlemsuppgifter 
Det är bara föreningens huvudadministratör i IOL som kan ändra denna inställning, detta görs på 

följande sätt: 

1. Huvudadministratören loggar in i IOL. 

2. Går in på fliken ”Administration”. 
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3. Väljer ”Föreningsinfo” i vänstermenyn. 

 
4. Då öppnas en ny ruta, längst ner finns rubriken ”Tillåt organisationer att se och uppdatera 

personuppgifter”. 

 
5. Här kan man läsa mer om de olika alternativen och huvudadministratören kan ändra 

föreningens inställning och spara.  

Som vi nämnt tidigare underlättar det mycket för er förening och medlemmar att ändra till 

”Läsa och ändra” om ni någon gång har frågor eller behöver hjälp av kansliet. 
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