DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN
Informasjon rundt årsrapport 2018.
Årsrapport skal for 2018 leveres i via Mitt DFS på www.dfs.no, for både skytterlag og samlag. Se også avsnittet om
«Annet arbeid i forbindelse med avslutning av skytteråret» før du leverer årets årsrapport.
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Årsrapport 2018 skytterlagene
Skytterlagsleder og administratorer i skytterlaget har tilgang til ”Vk skytterlag” etter innlogging. Her vil man finne
menyvalget ”Årsrapport”. Fra 25. september 2018 kan skytterlagene begynne innlevering av årsrapporten.
Skytterkontoret har generert et forhånds utfylt forslag til Årsrapport basert på tall fra Mitt DFS.

Den forhånds utfylte årsrapporten baserer seg på tall pr. 25. september 2018.
VIKTIG: Medlemstype ”Ukjent” vil ikke telle med på årsmelding. Det er derfor viktig at man sjekker i
medlemsregisteret at man ikke har medlemmer som har medlemstypen ”Ukjent”!

Utfylling/endring av årsrapporten
”Arrangementer”: Her får man fram
antall stevner som er arrangert
(registrert i løsningen) av skytterlaget.
Dersom dette tallet er feil kan det
korrigeres.
”Lagsmesterskap”: Hentes automatisk
fra stevneregisteret. Det forutsettes
at stevnet er registrert med
Stevnebeskrivelse: Lagsmesterskap.
”Medlemstall”: Hentes automatisk fra
medlemsregisteret. Dersom antallet
ikke stemmer, benyttes knappen
«Oppdater medlemstall og
arrangementer», etter at skytterlaget
har ajourført sitt medlemsregister.
Ved å trykke på knappen, så blankes
felter som er manuelt utfylt.
(Samlagene har mulighet til å endre
på medlems-tall, for skytterlag som
ikke har lagt inn noen medlemmer).
”Andre 30-skudds skyttere”:
Må fylles ut manuelt. Her kan man
legge inn antall personer fra HV/politi
etc. som har trent på banen, og som
ikke er blant de eksisterende
medlemmene. Dokumentasjon må
kunne framvises på forespørsel.
”Utendørs skytebaner”: Dersom det
ligger tall i skytebaneregisteret, så
hentes disse inn her. Tall man skriver
inn her i årsrapporten skrives til
skytebaneregisteret.
Dersom det er gjort endringer i medlemsregister eller under arrangementsmodulen etter at årsrapport-tallene ble
generert av Skytterkontoret, må knappen «Oppdater medlemstall og arrangementer» benyttes for å hente de
oppdaterte tallene inn i årsrapporten
”Annet”: Fylles manuelt inn i feltene. ”Sist behandlet av”: Her kommer navn til den som siste lagret/sendte inn
årsrapport fram.
Velg ”Lagre Årsrapport” for å lagre endringer du har gjort. Velg ”Send inn Årsrapport” når du er sikker på at alt er
korrekt. Da sendes Årsrapporten for skytteråret innlevert, og kan ikke endres, med mindre man ber samlaget om å
returnere/frigjøre årsrapporten. Dette gjør samlaget på forespørsel fra skytterlaget.

Frifond
I forbindelse med arbeidet med årsrapporten er det viktig å sjekke at kravene til å være støtteberettiget til Frifond i
2020 er i orden, da grunnlagsåret for utbetaling i 2020 er tall fra 2018. Minimumskravene for driftsstøtte er:
•

Skytterlaget må ha minst 5 betalende medlemmer under fylte 26 år pr 31/12, og en medlemskontingent på
minimum 50 kr i 2018. Medlemskontingent må være registrert som "Fullt betalt" i Mitt DFS.
Medlemsregistreringen i Mitt-DFS må minst inneholde navn, fødselsår og adresse.

•

Skytterlaget må levere årsrapport for 2018.

•

Skytterlaget må i henhold til standardlov for skytterlag §5-10, ha et valgt ungdomsutvalg. Minimum
ungdomsleder må være registrert i Mitt-DFS med gyldig verv i 2018.

Ut over minimumskravene tildeles det aktivitetsstøtte dersom:
•

Skytterlaget har arrangert minst ett terminfestet stevne i en DFS-aktivitet i grunnlagsåret, der resultatene er
registrert i Mitt-DFS

•

Skytterlaget har minst en deltaker representert som er 17 år eller yngre ved minst et samlagsstevne i
grunnlagsåret.

Annet arbeid i forbindelse med avslutning av skytteråret 2018.
Stevneregnskap
For å skrive ut rapporten ”Stevneregnskap”, velg ”Vk skytterl.”, Rapporter og Stevneregnskap (Illustrasjonen under
er fra 2012).

Dette gir en oversikt over sum premier på hvert enkelt stevne.
For å få en detaljert oversikt over hvor mye hvert enkelt medlem skal ha, så velg rapporten ”Resultater pr. medlem
liste. NB! Legg merke til at man må angi dato med dd.mm.åååå (Illustrasjonen under er fra 2012)

Det kan være differanse i beløp mellom rapporten Stevneregnskap og resultater pr. medlem liste.
Dette skyldes at en del skyttere har deltatt på stevner, uten at SkytterID er knyttet til skytteren i arrangørens
resultatprogram, dermed kommer ikke dette resultatet fram på rapporten ”Resultater pr. medlem liste”. For å rette
på dette må man ”matche” de SkytterID løse med medlemmer i skytterlag. Det er laget ett eget menyvalg for dette
under VK skytterl – Resultatoversikt - Skyttere uten ID på stevner. Se skjermbilde under. Klikk på «Endre» og legg inn
riktig SkytterID på vedkommende.

Utskrift av resultater og premier til hvert enkelt medlem:
Etter at man har sjekket at stevneregnskap-rapportene er korrekt, og korrigert evt. feil, kan man skrive ut rapporten
”Resultater pr. medlem brev”. Denne sendes normalt til den enkelte skytter i skytterlaget. Det ser skytterlaget som
står for utsendelsen.

TIPS!
For å få korrekt klassesetting i 2018 i løsningen, kan man opprette 3 interne klassesettende banestevner. Man
registrer her de evt. manglende 3 beste resultater på hvert enkelt medlem. I eksempel over mangler skytter ett
resultat på 246 som ikke ligger på web. Man kunne da ha registrert 246 på stevnet ”Klassesettende 1”. Dermed vil
klassesetting ved nyttår fungere. Dette må i så fall gjøres innen 31.12.2018.

Klassesettingsrapport og klassesetting av medlemmer for 2018:
Klassesetting av skyttere kjøres sentralt av DFS. Dette skjer ved årsskiftet. Medlemmets klasse oppdateres da
automatisk på bakgrunn av resultater oppnådd i 2018 og alder. De med medlemstype ”ungdom” som rykker opp i
seniorklassen, blir også automatisk endret til ”Senior”. (Kontingent-kjøringsrutinens pkt 2 hjelper skytterlaget med
å endre medlemstype på disse i 2018, slik at de blir krevd for korrekt kontingent når skytterlaget skal kjøre
kontingent i 2018).
På grunn av at det kan forekomme manglende innrapportering av resultater i 2018, kan hvert enkelt skytterlag
justere klasser manuelt på den enkelte medlems profil etter 01.01.2018. Alternativt kan man før nyttår fylle ut
”frivillig klassesetting” på hvert enkelt medlem profil før 31.12.2018. Frivillig klassesetting som settes før årsskiftet
overstyrer den automatiske klassesettingen som baseres på alder/resultater.
Klassesettingsrapport finner du under menyvalget Rapporter på VK-skytterlag. Rapporten er fortløpende ajour.

Hvordan kjøre kontingent og registrere innbetalinger.
Menyvalg ”Kontingentkjøring”
1. Under VK skytterl på dfs.no velg menyvalg ”Kontingentrutiner”.
2. Velg ”rediger medlemspriser”. Legg inn korrekt medlemspris på alle medlemstyper.
3. Velg ”Kontingentkjøring”. Kjør kontingent for inneværende år for alle medlemstyper (Se utdypende
veiledning på dette i brukerveiledningen for Mitt-DFS). Godkjenn deretter kontingentkjøring.
4. Velg ”registrer innbetalinger”. Marker de som har betalt og klikk lagre valgte. Dette må gjøres i
kontingentåret.

NB! For å få registrert innbetalinger, er det viktig at man klikker på ”Godkjenn” knappen når man har generert
kontingent. (Man trenger ikke skrive ut giro, hvis man bare skal registrere innbetalinger).
Skjermbilde for registrering av innbetalinger. Merk av for betalt og klikk lagre valgte. Beløp kan evt. også endres her.

En mer utfyllende veiledning for Mitt-DFS finner du på http://www.dfs.no/support

Ved spørsmål eller problemer, ta kontakt med support@dfs.no

Samlagets rolle med Årsrapporter.
Samlaget kan se status for alle årsmeldinger for valgt år, under meny VK saml, og menyvalg Årsrapport. Her listes alle
lag i samlaget opp under. Ved å klikke på ”Se/Endre” kan samlaget gå inn og se på årsmeldingen. Samlaget kan
returnere eller godkjenne Årsrapporten.

Under menyvalget «Rapporter» finnes det et sett med Årsmeldingsrapporter beregnet for samlaget. Samlaget
kontrollerer at lagene har levert årsmelding elektronisk og at disse er i orden. Samlaget indikerer dette ved å
«Se/Endre» den enkelte Årsrapport og «Godkjenne» denne. Samlaget skal i tillegg levere egen Årsrapport. Denne
finnes under Mitt DFS - Vk saml - Årsrapport - Samlagets rapport.
Fristen for å ferdigstille arbeidet med Årsrapport for samlaget er 15/12-2018.
Ved spørsmål eller problemer, ta kontakt med support@dfs.no

Skytterkontoret, september 2018.

