
Manual för nya domare 

När du skapat ditt konto på Cleverservice är det dags att färdigställa din profil så du kan ta emot 
arvode för dina domaruppdrag. 

Börja med att gå in under hem/mitt konto 

 

 

Välj ändra uppgifter 

Övriga uppgifter som du kommer ha nytta av framåt är: Mina utbetalningar och kontrolluppgifter 
(registerutdrag och tillsättning av matcher används inte). 

 

 

 

  



Fyll i dina uppgifter (personnummer och namn går inte att ändra) 

 

             

OBS! Ditt kontonummer behöver vara ifyllt helt korrekt för att pengar ska kunna betalas ut, så var 
extra noga när du fyller i sifforna. Du hittar det på din bank/internetbank och det ska vara ett vanligt 
svenskt bankkonto, dvs inga utländska konton eller olika sparkonton fungerar ej. 

Clearingnumret berättar vilken bank du har, så läs instruktionen noga och fråga om du behöver hjälp. 
Om du fyller i fel kontonummer så kommer din betalning att försenas, saknas ditt kontonummer helt 
så kommer betalningen inte gå i väg förrän kontonumret är ifyllt. 

Det är ditt ansvar som domare, att se till att alla uppgifter är korrekta här! 

Går ej ändra 

Går ej ändra 

Viktigt att 
det blir rätt! 



Slutligen fyller du i vilka notiser du vill ha 

OBS! Fyll inte i skatteavdrag, då vi inte kan hantera skatter. Du som domare ansvarar själv för att 
du betalar in rätt skatt till Skatteverket varje år. Du tillhandahåller kontrolluppgifter från varje 
förening som du har dömt hos. 

Bocka heller inte i ”Dold i kontaktlista” då du då blir anonym för din domarkollega som kan behöva 
nå dig. 

 

Väljer du att bocka ur alla rutor som ovan, så får du inga sms eller mal rörande dina nomineringar 
och matcher. 

Den översta rutan ska du inte bocka ur, då den möjliggör kontakt med dig som domare via mejl. 

Slutligen klickar du på sparaknappen, sen är allt klart! 

Kontakta oss om du vill ha hjälp: Kontaktuppgifter kansliet>>> 

 

Bocka ej i 

Fyll ej i 

https://stockholmbasket.se/kansliet/

