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Till alla våra medlemmar 
 

Den 15 januari 2022 kommer vi börja att 
använda fler funktioner i vårt 
föreningssystem, Sportadmin. För dig som 
medlem innebär det bland annat att du nu 
kommer kunna betala dina tränings- och 
medlems-avgifter framöver med nya 
digitala betalningsmetoder. Detta för att ge 
dig en bättre upplevelse och smidigare 
och enklare betalning. Dessutom innebär 
det kraftigt minskad manuell 
administration för oss som ideell förening. 
Vi växer som förening och behöver se 
över våra rutiner för att det ska bli hållbart 
och långsiktigt. Denna automatisering är 
ett led i att uppnå just detta. 
  
En administrationsavgift mellan 9 – 59 
kronor per betalning tillkommer för att 
täcka transaktionskostnaderna och de nya 
automatiserade och digitala funktionerna. 
Faktureringen kommer att skötas av vår 
betalpartner Billmate vilket kommer att 
möjliggöra att vi kan frigöra många timmar 
från våra kassörer som tidigare gått åt att 
manuellt registrera och bocka av fakturor.  
 
Denna digitalisering gör att vi i stället kan 
lägga vår tid på det vi verkligen vill -  
att utveckla föreningen.  
 
De betalningsmöjligheter vi kommer att 
erbjuda är f.n.:  
• Kortbetalning  
• Fakturabetalning  
• Delbetalning*  
*) Tänk på att en delbetalning innebär att 
det kommer att tas en kreditupplysning.  
 
 
 

 

 
FRÅGOR OCH SVAR:  
 

Varför 9-59 kr i administrationsavgift?  
Jo, nu erbjuder vi nya digitala betalnings 
metoder – allt för att vi som förening ska 
kunna digitalisera och förenkla vår 
administration för att frigöra tid till 
föreningsutveckling. 
 
Vad innebär det för föreningen?  
Processen blir mer eller mindre helt 
automatiserad, och vi kan erbjuda er fler 
betalsätt än tidigare. Vi frigör många 
timmar från våra kassörer som tidigare 
gått åt att manuellt registrera och bocka 
av fakturor. Den delen sköter nu vår 
betalpartner Billmate åt oss.  
Mer tid kan spenderas åt ett mer värdefullt 
arbete för oss alla. 
  
Vad innebär det för mig som medlem?  
Primärt märker du det vid betalningen av 
kommande fakturor där du med några 
enkla knapptryck i telefonen (eller via 
dator, naturligtvis) kan hantera din 
betalning. Mer funktioner kommer att 
kopplas på under året. 
Passa även på att ladda hem Sportadmins 
medlemsapp för att enkelt hantera dina 
och barnens aktiviteter mm 
 

Ladda ner ”SportAdmin MedlemsApp”  
som du finner antingen på  

 eller  

,  
om du inte redan har gjort det!   
 

 

Har ni frågor eller funderingar kontakta: 
Rolf Olofsson, Kassör VIF 

kassor@vassundaif.se 

https://www.apple.com/se/app-store/
https://play.google.com/store?hl=sv&gl=US
about:blank

