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MYSOFT: MEDLEMSDATABASEVERKTØY FOR ALLE GRUPPER I NGTF
Oslo, september 2015
Forbundstinget vedtok i mai 2012 følgende:
Medlemsdatabaseverktøyet Mysoft Idrett innføres for alle lag innen NGTF med oppstart fra og med
01.01 2013. Innen 01.01 2014 skal alle lag ha tatt i bruk systemet.
Lag som har kontrakter med andre leverandører, kommer inn etter hvert som kontraktene utløper.
Systemet muliggjør en administrasjon av lagets medlemmer og deres aktiviteter på en enkel og
stabil plattform. Det gjør det mulig å holde oversikt over alle treningspartier og tider, trenere og
deres tilknytning til partiene, administrere lisenser og andre fakturaer. Systemet vil også generere
ferdige tall til idrettsregistreringen basert på fjorårets aktivitet.
Laget får også til enhver tid oversikt over utestående fordringer overfor medlemmene sine, og det
genereres rapporter til regnskapsbruk i laget.
Fakturering av treningsavgifter og medlemskontingenter vil foregå automatisk pr e-post, noe som
for mange også vil være en innsparing i seg selv. Det enkelte medlem vil ha tilgang til sin egen
profil, og systemet er basert på en rollestyring som gjør at de ulike definerte rollene har tilgang til
det de skal ha tilgang til, i systemet.
Flere lag og grupper som har tatt systemet i bruk, og mange har startet prosessen.
For de som fortsatt ikke har gjort dette – er det viktig å vite at alle MÅ forholde seg til
Mysoft av følgende grunner:
NGTF sender ut offisiell informasjon til lagsadresser og ledere fra Mysoft databasen. Det er derfor
viktig å huske på at ved endring i styret, skal nytt styre registreres i Mysoft.
Norges Idrettsforbund (NIF) har lansert KlubbAdmin som også er et medlemssystem som en del
idrettslag bruker. Disse to databasene skal etter hvert snakke sammen, slik at endringer i person
informasjon vises i begge databasene.
Det er å anbefale at en person får ansvaret for oppfølging av Mysoft, og kan registreres som
medlemsansvarlig. Alle styremedlemmer som registreres har den samme tilgangen til systemet.
TRENERLISENSEN OG KONKURRANSELISENSEN SKAL REGISTRERES OG SENDES UT FRA
DETTE.
FAKTURA TRENERLISENS – GÅR TIL LAGET/GRUPPEN PÅ MAIL.
Faktura for trenerlisens sendes til laget/gruppen. Registrerer man trenerne samme dag, kommer
samlefaktura med alle dagen etter.
Hvis en trenere slutter etter at fakturaen er sendt ut (men ikke betalt), må IKKE BETALE ET ANNET
BELØP ENN FAKTURAEN LYDER PÅ, men gi beskjed til NGTF (Mysoft@gymogturn.no). Vi krediterer
hele fakturaen, fjerner den/de trenere det gjelder og legge inn fakturering for de andre på nytt.
FAKTURA KONKURRANSELISENS – GÅR TIL GYMNASTEN/FORESATTE
Konkurranselisens skal registreres av klubb/gruppe eller gymnasten selv/foresatte. Det er viktig at
mailadresser er korrekte og oppdaterte, fakturaen går til foresatte for gymnaster under 18 år.
Laget/gruppen er ansvarlig for at de som skal delta i konkurranser, har lisens. Ved påmelding til
konkurranser skal ofte «lisensnummer» oppgis. Dette er det medlemsnummeret gymnasten har i
Mysoft.
Etter hvert vil nye ledere som blir registrert få et passord slik at de får tilgang til MySoft, og kan
begynne jobben med å registrere partier og treningssted(er). I perioden mellom 1. juli og 1.
september må alle trenere med lisens registreres.
De personer som ligger inne i databasen må kontrolleres og hvert enkelt lag må sjekke sine og
eventuelt slette de som ikke lenger er trenere, og registrere nye.

Grunnlaget legges i gym og turn!

Ingen lisenser blir automatisk overført til neste sesong, så funksjonene må registreres på nytt
hvert år; Trenerlisens sesong er fra 1/9 til 31/8, Konkurranselisens sesong er fra 1/1-31/12.
NGTF arrangerer jevnlig kurs for lagene i kretsene, eller har direkte kontakt pr. telefon og mail
med både ledere og medlemsansvarlige i grupper og lag ved behov.
Mailadresse for spørsmål; Mysoft@gymogturn.no
Se også våre hjemmesider: www.gymogturn.no
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