
Vi har i år börjat använda fler funktioner i vårt förenings-
system Sportadmin. För dig som medlem innebär det 
att du nu kan betala medlemsavgiften för 2021 med nya 
digitala betalningsmetoder. Detta för att ge dig en bättre 
upplevelse och smidigare betalning.
Dessutom innebär det kraftigt minskad manuell adminis-
tration för oss som ideell förening.

En administrationsavgift mellan 9 – 59 kronor per betal-
ning tillkommer för att täcka transaktionskostnaderna 
och de nya automatiserade funktionerna.
Detta möjliggör att vi kan frigöra många timmar från vår 
kanslist och vår kassör som tidigare gått åt att manuellt 
registrera och bocka av fakturor. Den delen sköter nu 
vår betalpartner Billmate åt oss. Detta gör att vi i stället 
kan lägga vår tid på det vi verkligen vill - att utveckla 
föreningen. Vi växer som föreningen och detta är ett led 
i att få smidigare rutiner.
Vi kommer att skicka ut e-post med länk till betalnings-
funktionerna under vecka 9. 
Sista betalningsdag är den 31 mars 2021.

De betalningsmöjligheter vi erbjuder är:
• Kortbetalning

•  Fakturabetalning

•  Delbetalning*
 * Tänk på att en delbetalning innebär att det kommer att tas en  
 kreditupplysning.

Ladda ner ”SportAdmin MedlemsApp” 
från AppStore eller Google Play om du inte redan har 
gjort det! 

Har ni frågor eller funderingar kontakta: 
Erica Rollenhagen, kansliet – kansliet@dalarosk.se
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Nu startar vi i Dalarö Sportklubb 
vår digitaliseringsresa!

FRÅGOR OCH SVAR:

Varför 9-59 kr i administrationsavgift? 
Jo, nu erbjuder vi nya digitala betalningsmetoder
– allt för att vi som förening ska kunna digitalisera 
och förenkla vår administration. 
För samtliga betalningar tillkommer en administra-
tionsavgift mellan 9 – 59 kronor.

Vad innebär det för föreningen?
Processen blir mer eller mindre helt automatiserad, 
och vi kan erbjuda fler betalsätt än tidigare. Vi frigör 
många timmar från vår kanslist och vår kassör som 
tidigare gått åt att manuellt registrera och bocka 
av fakturor. Den delen sköter nu vår betalpartner 
Billmate åt oss. Det gör att vi istället kan lägga vår tid 
på det vi verkligen vill – att utveckla föreningen.

Vad innebär det för mig som medlem?
•  För dig som medlem innebär det en smidigare  
 upplevelse vid anmälan och betalning, och fler  
 betalningsmetoder
•  Du får tillgång till MedlemsAppen där du har ditt,  
 eller ditt barns, lags aktiviteter, kalender, kallelser,  
 utskick m m
•  Du kan anmäla om du behöver skjuts eller har  
 plats i din bil genom funktionen Samåkning
•  Du kan i förväg meddela om du eller ditt barn är  
 kommer på träningen genom funktionen
 Förhandsrapportera
•  Du får ditt medlemskort digitalt i appen och ser  
 även dina betalningar, samt mycket, mycket mer

Adminavgiften är det som gör ovanstående möjligt 
och pengarna går därmed indirekt tillbaka in i 
Dalarö SK och vår verksamhet.

Nytt år och ny medlemsservice! Hälsningar Styrelsen i Dalarö SK

kontor
Anteckning

kontor
Anteckning
Vid delbetalning kommer en kreditupplysning att tas

kontor
Anteckning
Tycker att vi bara kan skriva Kanslisten - kansliet@dalarosk.se så är dokumentet mer tidlöst.

kontor
Anteckning
Vi har väl ingen kassör?

kontor
Anteckning
Sista betalningsdag för VAD, medlemsavgiften? Vi i gruppträningen kan inte skicka ut terminsavgifter nu. Som det är kommer vi inte få starta upp verksamheten förs än i mitten av terminen och jag vill inte fakturera terminsavgift innan vi ens har ett startdatum. 

kontor
Anteckning
 Det finns heller ingen anställningsavtal ännu för Erica vad jag har förstått så då kanske det är bättre att bara skriva "Kanslisten"?




