Digitalisering af idrætsforeninger

Er din forening
klar til fremtiden?
Digital foreningsudvikling kan gøre
foreningsledelse nemt og attraktivt
www.dgi.dk/foreningsledelse
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Hvis en foreningsleder står alene med
ansvar for regnskab, medlemslister,
hjemmeside eller andet, der er
afgørende for idrætsforeningens drift, er
der risiko for, at de også er alene om
adgang til vigtige data. Det gør
foreningen sårbar.
Det samme gælder, hvis foreningen ikke
er i stand til at rekruttere nye generationer af ledere. De unge, potentielle
foreningsledere er ”digitalt indfødte” og
vil forvente at idrætsforeningen drives
og ledes med brug af moderne IT løsninger. Mange frivillige siger ”ja” til at
hjælpe med en afgrænset opgave, der
kan løses på tidspunkter der passer i en
travl hverdag. Men de vil ikke ”hænge”
på opgaven alene.
Web-baserede IT løsninger med
brugervenlige programmer gør det
lettere at dele opgaver og at løse dem,
når foreningsfolk har tid til det. Dermed
bliver det både lettere at fastholde og at
rekruttere nye ledere.
Der er nye muligheder for at holde
virtuelle møder uden at samles. Så kan
man passe sovende småbørn og deltage
i bestyrelsesmøde – samtidig. At gemme
referater, dokumenter og data ”i skyen”
betyder at alle i bestyrelsen har adgang
til de mest aktuelle informationer – og
begrænser sårbarhed.
Der er mange IT løsninger og leverandører. Foreningerne kan vælge frit –
men mange oplever det som svære
valg. DGI står på foreningernes side,
også når det gælder IT løsninger og har
derfor nogle anbefalinger, på de

efterfølgende sider. Det betyder ikke, at
der ikke findes andre gode IT løsninger.
Det gør der bestemt. Kriterierne for DGI’s
anbefalinger finder du på sidste side i
denne folder.
Conventus
Conventus er et online administrations
og bookingsystem, hvor medlemmerne
betjener sig selv og dermed lettes
arbejdet for de frivillige i foreningen. Den
helt store gevinst opnår foreningen, når
medlemmer selv onlinetilmelder og betaler til hold og arrangementer.
Conventus hjælper dig også med at
booke lokaler, lave dagsorden og giver
mulighed for at kommunikere til
medlemmerne via mail og SMS.
Conventus er let at indarbejde i
foreningen og så samler systemet alle
informationer et sted, så både formand,
kasserer og trænere nemt kan finde
nødvendige oplysninger. Conventus
bruges af flere end 4.000 idrætsforeninger. En lang række kommuner
benytter Conventus til administration af
hal- og lokalebooking. De fleste af disse
kommuner har betalt abonnementet til
foreningerne, og stiller systemet gratis til
rådighed for dem. DGI tilbyder kurser i
opstart og anvendelse af Conventus.
Funktioner:
Medlemskartotek
Onlinetilmelding og -betaling
(mulighed for kreditkort/MobilePay)
Nem hold- og udvalgskommunikation
Aktivitets- og mødekalender
Dokumentarkiv for dagsordner,
referater m.v.
Finans- og debitorbogholderi

“

Nu er webmaster
sådan et stort ord.
Jeg sidder jo bare
og passer hjemmesiden for vores lille
afdeling.
Ole Villefrance

IT-løsninger der gør det lettere at deles om
foreningsarbejdet
www.conventus.dk I http://foreningsservice.dgi.dk
www.dgi.gominisite.dk I www.infoland.dk
www.dgi-lob.dk/tidtagning I www.plandisc.com/da/dgi/
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Elektronisk indberetning af
medlemstal
Holdvisning, kalender m.v. på
foreningens hjemmeside
Booking af haller og baner
Integration til DGI (ledere og trænere)
Medlemslogin (køb, faktura og
betalinger)
Kampprogram og kampoversigt
Rabataftale giver 50% for
idrætsforeninger der er medlem af
DGI
www.conventus.dk
Leverandør Conventus i Sinding
– DGI udbyder kurser.
Foreningsservice
Foreningsservice er DGI’s tilbud til
foreningsleder om adgang til data og
service funktioner, som DGI tilbyder
Oprette, rette og slette foreningsledere og instruktører. Når disse
personer findes i DGI’s system, opnår
de automatisk DGI pris på kurser og
uddannelser
Vise opdaterede lister med foreningsledere og instruktører på idrætsforeningens egen hjemmeside, udtræk til Excel og sende mails til dem
Se hvilke arrangementer foreningens
instruktører er og har været tilmeldt –
instruktørernes kursus CV – samt alle
tidligere deltagere som foreningen
har tilmeldt DGI arrangementer
DGI Printshop, hvor foreninger kan
købe design og tryk af alt fra visitkort
til klubblad, foldere og bannere til
konkurrencedygtige priser

DGI Gaveindsamling, hvor
idrætsforeninger, der samler penge
ind til en kunstgræsbane eller
idrætshal får hjælp med indberetning
af bidrag til skat.
http://foreningsservice.dgi.dk
Der er vejledningsvideoer til rådighed
under de enkelte funktioner, se dgi.dk.
Der afholdes online præsentation.
GoMINIsite
GoMINIsite til alle idrætsforeningers
hjemmeside. Bruges af mange
professionelle virksomheder og flere
hundrede idrætsforeninger der er
medlem af DGI.
Fungerer fint sammen med fx
Conventus og Facebook
Er så brugervenlig, at
idrætsforeningen kan have mange
web-skribenter.
Almindelige foreningsbrugere er i
stand til at gøre hjemmesiden 100%
smartphone og tablet venlig.
Muligheder for tilkøb af designløft,
etablering og drift af hjemmeside.
Rabataftale giver 50% for
idrætsforeninger der er medlem af
DGI
www.dgi.gominisite.dk
Leverandør: Onmondo i Holte leverer
præsentation, support, brugerkurser og
en række tilkøbsmuligheder. Der
afholdes webinarer. Se dgi.dk
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Fællesskab om foreningsarbejde - ved skærmen
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InfoLand
InfoLand er en professionel hjemmeside
til idrætsforeninger og lokalsamfund.
Fungerer som hjemmeside for den
enkelte forening, eller som en platform for flere aktører
En komplet pakkeløsning, som tager
udgangspunkt i en standard opbygning, som i løbet af få dage fungerer
som hjemmeside
Systemet er åbent hvorfor det efterfølgende er muligt at tilføje dusinvis
af funktioner og moduler. De fleste af
disse uden beregning, og enkelte
som tilkøb.
Eksempelvis modul som viser valgte
interessepunkter i nærområdet.
Fungerer på computer, smartphones
og tablet, uden tilpasning. Support og
hotline er en naturlig del af InfoLand
CMS.
www.infoland.dk
InfoLand er et DGI ejet produkt. Læs
mere på www.infoland.dk hvor
workshops, kurser og alle funktioner er
beskrevet.
LAPIO
LAPIO tidtagningssystem til afvikling af
løb, både på fødder og cykel. DGI
landsdelsforeninger tilbyder i samarbejde med LAPIO foreningerne
praktisk og teknisk support og udbyder
kurser i brug af systemet.
www.dgi-lob.dk/tidtagning
Udbydes af de fleste DGI
landsdelsforeninger.

PLANDISC
PLANDISC det digitale årshjul..
Til kommunikation af foreningens
plan for årets gang i foreningen.
Årshjulet kan vises på foreningens
hjemmeside, således årsplanen er
tilgængelig for alle.
Der findes videovejledninger i
oprettelsen af et årshjul på
hjemmesiden:
www.plandisc.com
Leverandør: Plandisc i Silkeborg.
der leverer webinarer. Se dgi.dk
STAP
STAP = DGI Stævne og Turnerings
Administrations Program. Som en del af
DGI’s STAP program, er ”Stævneplanner” et værktøj til planlægning og
afvikling af stævner hos DGI’s medlemmer.
Stævneplanner er udviklet i samarbejde
med Dansk Firmaidræts-forbund, og
stilles til rådighed for DGI’s medlemmer,
ligesom medlemmer af Floorball
Danmark og Dansk Skoleidræt har
adgang via Forenings-portalen.
Stævneplanner er et kompakt program
som i 5 trin danner stævner i en række
idrætter. Det gælder både hold- og
individuelle stævner.
Programmet kommunikerer med udøvere/ledere via sms og mail med link til
blandt andet spilleplaner, stillinger og
kontaktpersoner.

DGI’s landsdelsforeninger tilbyder også
– mod en mindre betaling – at oprette
medlemsforeningernes arrangementerne på DGI’s hjemmeside, således at
der kan modtages online tilmelding og
betaling.
Kontakt jeres DGI landsdelsforening
for at høre mere om ovenstående
muligheder.
Hvorfor netop disse IT løsninger?
DGI ønsker at finde de IT løsninger, som
bedst passer til flest af DGI’s foreninger
og som kan lette foreningsledernes
arbejde.
DGI IT afprøver dem i medlemsforeninger og vurderer leverandører og IT løsninger med disse spørgsmål:
Gør IT løsningen det lettere at være
foreningsleder?
Er den tekniske kvalitet og stabilitet i
orden?
Giver leverandøren support på
foreningsfolks præmisser?

Videreudvikler de IT løsningen på
basis af brugerønsker fra
foreningsfolk og DGI IT?
Er der mulighed for rabataftale til
idrætsforeninger?
Er leverandøren stabil på markedet
og økonomisk solid?
Har leverandøren en
erhvervsportefølje, eller skal de leve
af idrætsforeninger?
Har du kendskab til en god IT løsning,
der løser et konkret behov i
idrætsforeninger, er du velkommen til at
kontakte DGI IT
Du er også meget velkommen i
Facebookgruppen: Digitalisering af
idrætsforeninger:
https://www.facebook.com/groups/
digitaliseringafidraetten/
hvor vi debatterer digitalisering og
digitale nyheder der er interessante for
foreningsledelsen.
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www.dgi.dk/foreningsledelse

