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MANUAL INTEGRATION IUP-IOL  

 

För att Svenska Skidförbundets föreningar ska kunna använda Idrottens 

Utbildningsplattform, det vill säga att anmäla sig till utbildningar och komma 

åt utbildningsmaterial och utbildningsinformation behöver föreningens 

administratör för IdrottOnline öppna upp för integration av Idrottens 

Utbildningsplattform. När detta är genomfört kommer föreningens 

medlemmar att kunna använda Idrottens Utbildningsplattform.  

Viktigt är att föreningens medlemmar har uppdaterad kontaktinformation i 

IdrottOnline.  

Vidare följer hur man går till väga för att aktivera integrationen med Idrottens 

Utbildningsplattform – IUP. 

Om frågor uppstår kontakta utbildning@skidor.com 
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Aktivera integrationen med IUP – IOL 

 

• Logga in på https://idrottonline.se 

• Välj fliken ”Administration” 

• Gå sedan till ”Integration” i vänster meny 

 

• Gå därefter till ”Integrationer -Inaktiverade integrationer” 

 

Där hittar ni UtbildningsPortal Skidor 

• Markera den och klicka på att ”Återaktivera” 
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Nu är det klart och om 60 min kan föreningens medlemmar använda Idrottens 

utbildningsplattform.  https://utbildning.skidor.com 

Tilldelning av roll IUP_Föreningsadministratör 

 

Den som ska hantera föreningens medlemmar i utbildningsplattformen måste 

ha rollen IUP_Föreningsadministratör. Så här tilldelar du rollen.  

• Den med rollen ordförande eller klubbadministratör loggar in på 

https://idrottonline.se  

• Välj fliken ”Administration” 

• Gå sedan till ”Personer” i vänster meny. Sök fram föreningens 

utbildningsansvarig eller person med motsvarade uppdrag. 

• Klicka på den personen och gå vidare till att redigera roller 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.utbildning.skidor.com/
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• Lägg till rollen IUP_Föreningsadministratör. Klicka på ”Välj” i övre högra 

hörnet för att spara. 

 

 

Klart! Nu har föreningen en föreningsadministratör.  

 

Rollen – IUP_Föreningsadministratör 

 

IUP_Föreningsadministratören kan göra följande: 

Se föreningsmedlemmar inklusive den mejladress de har registrerad. 

Generera lösenord till utbildning.skidor.com 
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Se vilka av föreningens medlemmar som är anmälda till en utbildning och / eller 

ett utbildningstillfälle 

Titta på sina medlemmars profil och se deras avslutande 

utbildningar/utbildningsnivå samt hur de ligger till i en pågående utbildning. 

 

 


