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1. Hvem utnevner fiks ansvarlig
Brukere i Fiks omhandler kun fotballgruppa, og utnevnes derfor av fotballstyret. Dersom flere
administratorer skal utnevnes, kan Nestleder og Sportslig leder være aktuelle.
2. Hovedoppgaver
a) Forankring – påse at klubbstyret til enhver tid kjenner til alle påkrevde FIKS-oppgaver.
Dette er viktig slik at ledelsen kan legge dette inn i arbeidsbeskrivelser som klubben jobber etter,
og dermed legge til rette for at FIKS blir en naturlig del av klubben. Forankring er også viktig for at
klubben skal kunne se at FIKS faktisk gjør at klubbhverdagen blir enklere.
b) Brukeradministrasjon – påse at klubben til enhver tid har personer i klubben med
nødvendige tilganger til FIKS. Behovet vil variere, men klubben skal normalt ha følgende
tilganger til en hver tid
- To personer i administrasjonen med rettighet som ”Klubbadministrator”
- Alle lagledere (kontaktpersoner) som skal registrere elektroniske kamprapporter med
rettighet som ”Klubbruker”
Kretskontoret er ansvarlig for å opprette klubbadministratorer.
Administratorer oppretter deretter klubbrukere (lagledere)
c) Brukeropplæring – påse at personer med tilgang til FIKS innehar riktig kompetanse til å
utføre påkrevde oppgaver. Dette gjøres i samarbeid med klubbens kretskontor.
3. Viktige oppgaver for Klubbrukere i Fiks
Fiks benyttes bl.a. til registrering av spillere, påmelding til serie- og cupspill, samt oppsett av
kamprapport fra og med ungdomsfotballen. I tillegg organiserer Fiks spilleroverganger, og lagrer
dokumentasjon for Kvalitetsklubb prosessen.
Alle spillere i Dalen IL skal meldes inn i Fiks fra 8 år. Dette sikrer klubbtilhørighet som følger
spilleren gjennom hele den aktives karriere. Spilleropplysninger beskyttes for publisering
i tråd med regelverket hos NFF og NIF.
Fiks administrator skal sørge for at Lagledere fra og med ungdomsfotballen gis opplæring i
registrering av spillertropp i kamprapporten. Fristen er normalt senest 2 timer før kamp
4. Kompetanse
Informasjon om Fiks ligger på: https://www.fotball.no/klubb-og-leder/fiks-info-og-support/
Opplæringsvideo om Fiks ligger på: https://www.fotball.no/fiks-tv/
Login til Fiks ligger på: https://fiks.fotball.no/FiksWeb/Login

