Oppdatering av informasjon om klubber og idrettslag i Aktørbasen.
(Informasjon sendt fra Trondheim kommune 29.feb.16)

Til idrettslag og klubber i Trondheim
Trondheim kommune har etablert Aktørbasen. Målet er å samle all informasjon om frivilligheten,
idretten og kulturlivet på ett sted. For at Aktørbasen skal være mest mulig oppdatert til enhver tid er
det viktig at klubbene bidrar. Trondheim kommune og Idrettsrådet i Trondheim oppfordrer derfor
klubbene til å oppdatere informasjon i Aktørbasen. Gjerne i forbindelse med søknad om lån av
gymsaler/lokaler for kommende skoleår i Bookingbasen.
Dette tar bare noen minutter. Du må være registrert som representant for klubben i
Brønnøysundregistrene/Aktørbasen. Informasjon og veiledning
Gjør følgende:
- Gå til Aktørbasen: https://organisasjoner.trondheim.kommune.no/
-

Logg inn med ID-porten (F eks med MinID eller BankID)

-

Gå til Min profil og sjekk at data om deg selv er oppdatert.

-

Under Mine organisasjoner på samme side skal du finne lenke til klubbens side. (Klubben kan
også søkes opp via Finn aktør.)

-

Gå til klubbens side og velg fanen Rediger. (Se bilde nedenfor)

-

Trykk på knappen Oppdater brreg-data. Når siden er lastet på nytt, trykk på Lagre nederst på
siden.

-

Hvis informasjon som kommer fra Brønnøysundregistrene ikke er riktig må dette oppdateres
der. http://www.trondheim.kommune.no/aktorbasen/bronnoysundregistrene/

-

Medlemstall er hentet fra SportsAdmin og du har ikke tilgang til å redigere dette.

-

NB! Legg inn riktig informasjon i følgende felter:
o
o
o
o
o
o

Legg inn organisasjonens aktivitet(er) (Flere valg er mulig)
Legg inn evt E-post 2 ved behov.
Velg rekrutteringsområde.
Legg inn adresse til primært tilholdssted – klubbhus el.l., samt bydel og postadresse.
Legg inn en kort Beskrivelse av organisasjonen.
Vi oppfordrer alle til å gi samtykke til at info om klubben vises i Aktørbasen. (E-postadresse og kontonr vises ikke.) Dvs samtykke må i så fall være haket av. Mer info:
http://www.trondheim.kommune.no/aktorbasen/samtykke/

-

Gå til fanen Representanter. Dersom noen personer ikke lenger har en rolle i
Brønnøysundregistrene kan du trykke på <X> til høyre for navnet for å fjerne aktuell(e)
persone(er).

-

Du kan eventuelt legge til andre aktuelle personer, som vil få samme rettighet til å redigere
informasjon om aktøren, søke om tilskudd og om lån av lokaler.

Mer informasjon om Aktørbasen og veileder: http://www.trondheim.kommune.no/aktorbasen/
Trenger du hjelp? Send epost
Trondheim kommune tar sikte på at ved neste oppgradering skal Aktørbasen integreres tettere mot
Brønnøysundregistrene og SportsAdmin, slik at basis-informasjon skal kunne oppdateres automatisk
ved endringer.

Med vennlig hilsen
Trondheim kommune
Kulturenheten

