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1. Gå ind på foreningsportalen: foreningsportalen.rksk.dk  

 

 

2.  Tryk på login knappen i højre side 
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3. Her indtastes loginoplysningerne som I har fået udleveret af foreningen.  

 

 
4. Gå ind på Søg tilskud  
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5. Gå ind på Medlemsindberetning 
 

 

 
6.  Nedenfor skal i angive alle de aktiviteter som foreningen har og hvilke aldersgrupper medlemmerne 
har som dyrker aktiviteten. 
Har foreningen flere aktiviteter så trykker i på Tilføj således der kommer endnu en kasse. Gentag indtil 
i har noteret alle de aktiviteter som foreningen tilbyder og hvor mange medlemmer der dyrker 
aktiviteten.  
Læs mere her hvad et medlem skal leve op til, før det er tilskudsberettiget her

 
 
OBS: Ud fra indberetningerne ovenfor modtager i et aktivitetstilskud pr medlem under 25 år. Her kan i 
læse mere om taksten under Info og regler 

mailto:fritid@rksk.dk
https://foreningsportalen.rksk.dk/side.asp?wkid=ringkoebing&side=41
https://foreningsportalen.rksk.dk/side.asp?wkid=ringkoebing&side=41
https://foreningsportalen.rksk.dk/side.asp?wkid=ringkoebing&side=35
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Eksempel:

 
 
7. Har i medlemmer som betaler mindre end 130 kr i kontingent årligt skal i indberette det her: 

 
 
8. Her skal i notere foreningens samlede kontingent indtægter.  
Dette er ikke noget nyt og et felt i skal udfylde.  
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9. Hvis foreningens revisor er et autoriseret revisorselskab skal de uploade revisorerklæringen her. 

 
 
10. Når felterne er udfyldt skal i trykke på Videre.  
OBS: I har altid mulighed for at gemme en kladde på de indberetninger i har lavet, således i kan gå til 
og fra arbejdet, benyt blot Gem kladde.  
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11. I vil nu komme til en opsummeringsside hvor de oplysninger som i har indtastet fremgår.  
Hvis oplysningerne ikke er korrekte kan i redigerer oplysninger ve at trykke på Rediger 
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12. I har desuden også mulighed for at udskrive eller downloade indberetningen som PDF ved at 
Udskriv som PDF

 
 
13. Hvis oplysningerne er korrekte skal i trykke på Godkend og indsend 
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14. Ansøgningen skal nu fremsendes til foreningens bestyrelse og revisor til godkendelse. Felterne 
med deres oplysninger er automatisk udfyldt på baggrund af de kontaktoplysninger i har angivet 
under Rediger Kontaktoplysninger. Er oplysningerne ikke korrekte kan i enten redigere dem her eller 
under Rediger Kontaktoplysninger (under Min Forside). 
 
Hvis oplysningerne er korrekte skal i trykke på Send. Ønsker i at vende tilbage til skemaet trykker i 
blot Annuller godkendelsesproces. 

 
 
 
15. Når i har trykket på Send vil alle bestyrelsesmedlemmer og revisor modtage en e-mail med et link. 
For at godkende ansøgningen skal de trykke på linket i mailen og logge ind med deres personlige 
NemID.  
På ansøgningssiden vil der nederst på siden fremgå en Godkendelsesstatus. Under Status kan i følge 
med i hvem der har underskrevet ansøgningen og hvem der afventer. 
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16. Når alle har underskrevet fjernes kassen ovenfor og der vil fremkomme et gult timeglas på det 
tilskud som der er søgt som nedenfor: 

 
 
 
17. Når jeres ansøgning er behandlet hos administrationen og pengene er sat til udbetaling vil der 
fremgå et grønt flueben, ud for det tilskud som er behandlet. Der sendes en specifikation på tilskuddet 
på mail til foreningens kasserer.
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