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Såhär ser processen ut
Övergångsprocessen inleds då en klubbmedlem/förare begär övergång via sin profil i Svemo TA.
När föraren har betalt eventuell övergångsavgift registreras en övergångsbegäran i systemet och en
automatisk e-postnotifiering skickas till ansvarig klubbadministratör för respektive berörd klubb. Som
medlem/förare får du ett automatiskt bekräftelsemail på din begäran.
När respektive klubbadministratör (ordförande eller sekreterare) frisläppt/mottagit medlemmen i
Svemo TA, samt Svemo licensavdelning har gett sitt godkännande, sker klubbövergången.
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Förare: Begär övergång
1. Från huvudmenyn navigera till Min profil > Medlem i klubb och klicka på länken ”Begär
byte/övergång till annan klubb” för det medlemskap du vill ändra:

2. Välj sedan vilken klubb du vill byta till och klicka på ”Begär övergång”.
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3. Har du aktiva licenser tillfrågas du om du vill fortsätta till Varukorgen för att betala
övergångsavgiften. Notera att det är först när övergångsavgiften är betald som din begäran
registreras och klubbadministratörer samt licensavdelningen meddelas din begäran.
Avgift betalas av alla förare från 12 år och uppåt.
4. Du ser nu att en övergång är begärd för ditt medlemskap (se bild nedan). Invänta
godkännande av övergången från respektive klubb, samt Svemo licensavdelning.
Du kan följa ärendet på sidan Min profil > Medlem i klubb, där de färgade statusikonerna (se
bild nedan) visar gult för ”Ej svarat ännu”, rött för avslag eller grönt vid godkännande. Du får
även en e-postnotifiering varje gång din status ändras.

5. När övergången har godkänts av samtliga parter, samt att din nya förening registrerat ditt
medlemskap hos IdrottOnline, kan du se ditt uppdaterade medlemskap på sidan Min profil >
Medlem i klubb, samt en historik över tidigare övergångar.
Notering
Har övergången godkänts av Svemo licensavdelning samt den mottagande klubben, men ej utav den
klubb som du byter från, sker övergången per automatik men först efter 6 månader.
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Klubbadministratör: Bevilja övergång
1. När en klubbövergång begärts får blir du meddelad om begäran via E-post.
2. Logga in på Svemo TA och navigera till fliken Klubbadministration > Övergångar
3. Klicka på länken ”Behandla” – se bild:

4. Endast knapparna för den klubb du ansvarar för är klickbara, i exemplet på bilden ”Arena
Motorklubb”. Skulle övergången ej beviljas, lämnar du en kommentar till
medlemmen/föraren i avsedd textruta.
5. Klicka på ”Spara & Stäng”.

6. Samtliga parter meddelas nu via mail att övergångens status har ändrats. När du som
mottagande förening registrerat den nya medlemmen hos IdrottOnline, samt om/när alla
parter har godkänt övergången, genomförs den.
Notering
Har övergången godkänts av Svemo licensavdelning samt den mottagande klubben, men ej utav den
klubb som du byter från, sker övergången per automatik men först efter 6 månader.
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Svemo licensavdelning: Godkännande av övergång
1. I huvudmenyn, navigera till Förbundsadministration > Övergångar och klicka på länken
”Behandla” – se bild:

2. Utöver förbundets besked har du som Förbundsadmin här även möjlighet att göra
förändringar för de berörda klubbarna. Skulle övergången ej beviljas, lämnar du en
kommentar till medlemmen/föraren i avsedd textruta.

3. Samtliga parter meddelas nu via mail att övergångens status har ändrats. När mottagande
förening registrerat den nya medlemmen hos IdrottOnline, samt om/när alla parter har
godkänt övergången, genomförs den.
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