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Instruktioner: IdrottOnLine-profil 
Haninge Sportdykarklubb, org.nr 802460-6165, lagrar medlemmarnas personuppgifter på Idrott Online, 
IOL, och medlemmarna ansvarar själva för att dessa hålls uppdaterade och är kompletta enligt nedan. Vi 
använder uppgifterna endast för klubbens verksamhet (fakturering, medlemskontakt, nödkontakt, 
närvarorapportering, bidragsansökan) och för medlemskap i Svenska Sportdykarförbundet, SSDF. Vi 
delar även vissa uppgifter med samarbetspartners främst för att kunna erbjuda medlemsförmåner. 
Kontaktuppgifternas synlighet i IOL ställer du själv in, vi publicerar ingenting och lämnar inte ut några 
uppgifter åt varken andra medlemmar eller för marknadsföring och reklam. 

1. Gå till http://idrottonline.se/HaningeSDK-Sportdykning 
 

2. Klicka på låset uppe till höger för att logga in som medlem (för dig som enbart är målsman 
fungerar det oftast inte att logga in som ”dig själv”).  

a. Om du inte har lösenordet kan du klicka på ”Glömt lösenordet”. Ange personnummer 
(ååmmddxxxx) och den mejladress du tror finns registrerad.  

b. Om du bytt mailadress, eller aldrig fått inloggningsuppgifter tilldelade dig/medlemmen, 
kontakta info@hsdk.org (OBS! Inte den adress som anges i IOL när mejladressen är fel!) 
så kan vi ändra till önskad mejladress/skicka ut nya inloggningsuppgifter. 
 

3. Klicka på ”profilbilden/bysten” uppe till höger, och klicka sedan på ”Min sida”. 
a. Kontrollera att mejladress och ev. telefonnummer stämmer. Till denna mejladress 

kommer fakturor och info, info kommer även till ev. målsmäns mejladress. 
b. OBS!! För MINDERÅRIGA medlemmar: Kontrollera att samtliga målsmän finns inlagda 

(gärna med personnummer). Klicka er vidare till deras profiler och kontrollera att mobil-
/telefonnummer är inlagda och aktuella. Dessa kan behövas i nödsituationer och är ett 
krav för minderårigas deltagande. För att få information, lägg även till mejladress. 
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c. OBS!! MYNDIGA: Om någonting händer som 
gör att vi behöver kunna nå anhöriga, 
kommer vi söka efter dessa under 
”Arbetsadress”. Det är klubbens 
rekommendation, men inte krav, att mobil-
/telefonnummer till närmast anhörig skrivs 
in där och hålls uppdaterat. (Myndiga kan 
alternativt ha “målsmän” angivna inkl. 
mejladress, ifall dessa vill ha information från 
klubben.) 

Klicka på ”Redigera min profil” till höger för 
att redigera.  

Se exempel till höger från redigeringsläge. 
För förstahandskontakt använd gatuadress, 
(Postnummer måste anges men används 
inte) 

d. Om något saknas/är fel eller du vill ange en 
annan adress än folkbokföringsadressen för utdelning av Sportdykaren, klicka på 
”Redigera min profil” till höger. Gör önskade ändringar (man kan t.ex. välja vilka som ska 
kunna se ens mobilnummer, väljs ”Ingen” så får vi ändå ut det i våra listor). Avsluta med 
att SPARA (eller Avbryt). 

 

4. KLART! Kom ihåg att uppdatera vid förändringar! 

 


