SportAdmin KansliService
Hantering av medlemsavgifter
Tidigare år har vi fakturerat årsavgifter, sektionsavgifter, lägeravgifter
mm. Via mail har du fått en faktura bifogad som en pdf-fil.
Nu kommer du istället att bli aviserad dessa avgifter. Via mail får du
en länk som tar dig till en inbetalningssida. Betala med kontokort eller
begära faktura/delbetala eller TACKA NEJ. Detta fungerar på samma
sätt som de flesta internetköp. OBS, begär du faktura/delbetala
tillkommer Billmates – fakturabolagets – serviceavgift om 9-59 kr och
ev ränta. I dagsläget finns inte swish som alternativ.
Så fort du betalat eller tackat nej ser medlemsansvarig ditt val. Direkt
när medlemsavgiften betalats blir medlemskortet aktiverat, du
behöver inte vänta på vår manuella registrering eller riskera att betala
samma avi två gånger. Är du med i flera sektioner får du däremot
flera avier. Dessutom slipper kassören och medlemsansvariga arbetet
med att hantera påminnelser.

Medlemsappen och Ledarappen
I mobilen eller paddan kan du nå alla uppgifter som rör din
träningsgrupp, lägerresa eller annan aktivitet. Ni får tillgång till
varandras adressuppgifter, kan ordna samåkning eller få nyheter från
ledaren om aktuella planer. Ledaren kan rapportera LOK-timmar och
se vilka som är anmälda till en aktivitet.
I medlemsappen dyker även ditt medlemskort upp när årsavgiften är
betald. Detta används av vissa ställen för entré, ge rabatt mm.
Ladda ner apparna från AppStore eller GooglePlay.
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SportAdmin MedlemsApp
Nyheter
Nyheter från både klubben,
din gruppen och din ledare

Kalender
Ladda ner appen på din
mobil eller padda.

Alla kallelser och tider på en
plats.

Samåkning
Organisera samåkningen
till tävlingar och träningar

Matcher
Resultat och referat från
tävlingar

Närvarostatistik
Håll koll på din närvaro och
annan statistik

Kontakter
Mail och telefonlista till de
andra i din grupp

Utskick
Info från din ledare

Medlemskort
Dyker upp efter betald
årsavgift. Visa upp för rabatt,
entré och liknande

Utmärkelser
Här kan ledaren lägga bevis
på din färdighet

SportAdmin LedarApp
Närvarorapportering
Du rapporterar direkt på plats
i din mobil.
Enkelt att lägga till tillfälliga
medlemmar i gruppen
Ladda ner appen på din
mobil eller padda.

Bevaka kallelser
Vem har svarat på en kallelse?
Vilka har ännu inte betalat
lägeravgiften?

Lägga till aktiviteter
Extra träning, ny tävling eller
spontan gruppkväll, allt kan
hanteras och redigeras från
mobilen

Utskick
Gör ett mailutskick till
gruppen, eller sms den som
inte dyker upp

