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Skapa närvarokort och redovisa era  
aktiviteter direkt i Rbok  
 

Börja med att:  

 

1. Logga in i Rbok  

2. I menyn hittar du Närvaro -> Närvarokort  

3. Skapa nytt närvarokort  

 

För att registrera närvaro på de närvarokort som du har skapat trycker du på de 3 

punkterna till vänster om närvarokortet och väljer gruppaktiviteter.  

 

Tryck på ny gruppaktivitet  

 

1. Här kan du välja om det är ett tillfälle eller flera återkommande tillfällen.  

2. Fyll i datum och klockslag  

3. Fyll i gruppens namn, verksamhet och lokal 

Viktigt att välja rätt lokal. Framförallt om du har godkänd lokal för 

hyresbidrag.  

4. Välj vilken typ av aktivitet och ange om det är en lagidrott eller inte  

5. Trycka på skapa  

 

När du skapar era aktiviteter.  

 

1. Du går in på varje aktivitet genom att trycka på de 3 punkterna längst till 

vänster på aktiviteten och väljer närvaro. Här kan du lägga in nya deltagare 

och hämta befintliga deltagare som ni lagt till sedan tidigare.  

2. Har ni tidigare lagt upp träningsgrupper kan ni hämta de direkt under ”ladda 

upp från grupp”  

3. I den vita rutan finner ni de medlemmar som ni tidigare har registrerat. Om 

ni inte har några registrerade trycker ni på ”Ny deltagare”.  

4. När du har valt en befintlig deltagare eller lagt till en ny deltagare trycker du 

på ”Lägg till deltagare”, då läggs hen till i närvarokortet.  

5. Bocka i närvaro till höger på medlemmarna. Där kan du också bocka i om det 

är en person med extra stöd eller om någon agerat tillfällig ledare.  

6. Lägg också till ledare på samma sätt.  

 

Skicka in ansökan  

1. I menyn under Närvaro hittar du ”Ansök”. Tryck på Ansök och skicka in er 

ansökan innan sista dag för rapportering.  


