
Nu fortsätter Poseidons digitaliseringsresa ! 

 

INFORMATION OM DIGITALISERINGEN  

Vi har inför kommande period börjat att använda fler 

funktioner i vårt föreningssystem Sportadmin.  

För dig som medlem innebär det att du nu kan betala 

med nya digitala betalningsmetoder. 

Detta för att ge dig en bättre upplevelse och en 

smidigare betalning. Dessutom innebär det en kraftigt 

minskad manuell administration för oss som ideell 

förening.  

En administrationsavgift mellan 9 - 59 kronor per 

betalning tillkommer för att täcka 

transaktionskostnaderna och de nya automatiserade 

funktionerna.  

Detta möjliggör att vi kan frigöra många timmar från 

vår personal på kansliet, som tidigare gått åt att 

manuellt registrera och bocka av fakturor. Den delen 

kommer vår betalpartner Billmate att sköta åt oss.  

Vi kommer nu istället kunna lägga vår tid på det vi 

verkligen vill - att utveckla föreningen. Vi växer som 

förening och detta är ett led i att få smidigare rutiner.  

De betalningsmöjligheter vi erbjuder är: 

 • Kortbetalning  

• Fakturabetalning * 

 • Delbetalning* 

 *) Tänk på att på en delbetalning och fakturainköp 

tillkommer en lätt kreditupplysning. Det är en 

standardkontroll och inget som påverkar ditt UC) 

 Ladda ner SportAdmins MedlemsApp från AppStore 

eller Google Play om du inte redan har gjort det! 

När ni har laddat ner ”SportAdmin MedlemsApp” så 

får ni möjlighet att följa ert barns utveckling. Ni 

kommer t ex kunna se vilka delmål och simmärken 

som klarats samt även ta del av kalender, digitalt 

medlemskort (som ger rabatt i vår badshop) samt i 

slutet av terminen även få grupprekommendation för 

nästa termin. 

 

 

 

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 

administrationsavgift mellan 9 – 59 kronor. 

 Vad innebär det för mig som medlem?  

• För dig som medlem innebär det en smidigare 

upplevelse vid anmälan och betalning, samt att 

du erbjuds fler betalningsmetoder.  

• Du får tillgång till MedlemsAppen där du har 

ditt, eller ditt barns, kalender, kallelser, utskick 

mm. 

• Du kan anmäla om du behöver skjuts eller har 

plats i din bil genom funktionen Samåkning.  

• Genom funktionen Förhandsrapportera kan ni 

rapportera om man är sjuk eller inte kan delta på 

träning. 

• Du får ditt medlemskort digitalt i Appen och ser 

även dina betalningar, samt mycket, mycket mer.  

Adminstrationsavgiften är det som gör 

ovanstående möjligt och pengarna går därmed 

indirekt tillbaka in i SK POSEIDON och vår 

verksamhet 

 

Har ni frågor eller funderingar kontakta: 

kansliet@skposeidon.se 

046 – 12 82 60 
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