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Förnyelserutin / Renewal instructions
[svenska] – see next page for english
För att genomföra din förnyelse av licens och medlemskap i FKA kan man göra på 3 olika sätt
under Steg 1. Läs igenom Steg 1-4:
Steg 1
(1) Betala in till ditt hoppkonto i manifestet ute på klubben (eller kanske har du redan
tillräckligt saldo på hoppkontot) -> Be manifestorn göra överföringen till Klubb_[år],
Förnyelse. Maila Manifestansvarig att överföringen är genomförd.
(2) Maila Manifestansvarig att göra överföringen i Skywin från ditt hoppkonto till
Klubb_[år], Förnyelse åt dig, såvida du är säker på att tillräckligt saldo finns på ditt konto.
(3) Betala in till klubbens giro 270 20-7, så ser Manifestansvarig till att det kommer in på
ditt hoppkonto och därefter överförs till Klubb_[år], Förnyelse.
Se hemsidan för aktuella priser för förnyelse Medlem/Tandempilot, observera att det kan vara
olika pris beroende på när förnyelsen genomförs.
Steg 2
Logga in på Skynet (http://skynet2.sff.se/), kontrollera att dina uppgifter stämmer
(adress/e-mail/telnr) och ansök om förnyelse, kontrollera att du väljer rätt licensgrad samt att
dina behörigheter är ikryssade, om de inte är ikryssade redan och något val inte går att kryssa
i själv - kontakta CI (ci@fkaros.se) och meddela vilken behörighet du vill ha förnyad på
licensen.
Steg 3
Klicka på länken Förnyelseformulär / Renewal form på hemsidan och fyll i formuläret så att
Manifestansvarig kan förnya dig i Skywin, klubbens manifestsystem.
Steg 4
När CI i samverkan med Manifestansvarig har noterat och kontrollerat din
förnyelseansökan, du fyllt i förnyelseformuläret SAMT har registrerat din betalning för
förnyelse, då kommer din ansökan att godkännas och skickas vidare till förbundet. När
förbundet behandlat din ansökan färdigt kommer det stå Aktiv på din licens i Skynet och så
småningom kommer din licens hemskickad i brevlådan.
---------------Det vill säga, inget med din förnyelse går per automatik - DU måste själv engagera dig för att
få den genomförd. För övriga klubbavgifter som Husvagnsuppställning, Skåphyra, Kurser kan
man också följa Steg 1, se hemsidan (www.fkaros.se) för prislista.
Manifestansvarig : Niklas Larsson, niklasl87@gmail.com
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Förnyelserutin / Renewal instructions
To perform your renewal of license and membership in FKA you can use 3 different ways
following Step 1, read through Step 1-4:
Step 1
(1) Insert money into your jump account in the manifest at the club (or maybe you have
enough funds on the account already) -> Ask the manifestor to transfer to Klubb_[year],
Förnyelse. Email Manifestansvarig to inform of transfer.
(2) Email Manifestansvarig to make the transfer for you in Skywin from your jump
account to Klubb_[year], Förnyelse, as long as you are certain that you have enough funds on
there.
(3) Payment to club bank account, Plus giro 270 20-7 and the Manifestansvarig will make
sure it reaches your jump account before transferred to Klubb_[year], Förnyelse.
Look at the website for current prices for Member/Tandempilot, please note that there may be
different prices depending on when you do your renewal.
Step 2
Login to Skynet (http://skynet2.sff.se/), check that your profile is correct (address/email/tel. no.) and apply for renewal, chech that you choose the right license grade and also
that your qualifications is checked in, if they aren’t checked already and some of the choices
can’t be checked - contact CI (ci@fkaros.se) and inform of what qualification you want to
renew on your license.
Step 3
Click on the link Förnyelseformulär / Renewal form at the website and fill in the form so that
Manifestansvarig can renew your membership in Skywin, the manifest system at the club.
Steg 4
When CI in collaberation with Manifestansvarig have noted and reviewed your
application, you have filled in the renewal form AND your payment have been
registrered, then will your application be granted and sent further to the swedish skydive
association. When the association have handled your application and everything is in order it
will say Aktiv on your license in Skynet. Later on you will receive the physical license in your
mailbox.
---------------Practically nothing by your renewal is made automatically – YOU have to take action to have
it done. Information about club fees such as Caravan slot, Rent of locker, Courses you can
read about at the website (www.fkaros.se) and perform payment according to Step 1.
Manifestansvarig : Niklas Larsson, niklasl87@gmail.com

