
 
 

RIMBO IF 
SPORTADMIN 

•  

  
 

 Vi tar nu steget för att digitalisera och underlätta vår medlemshantering! 

Den 14 december kommer vi gå över till SportAdmin Kansliservice – ett 
automatiserat och digitalt föreningssystem som minskar den manuella 
administrationen för kansliet och ger våra medlemmar flertalet nya smarta funktioner 
i MedlemsAppen. 
 
Det innebär att föreningsavgifterna framöver kommer att betalas digitalt i samarbete 
med Billmate, det ger dig en smidigare betalning med flera betalningsmöjligheter.  

De betalningsmöjligheter vi framöver kommer att erbjuda är: 
• Kortbetalning 
• Swish 
• Fakturabetalning* 
• Delbetalning* 

* vid faktura- eller delbetalning kommer det att tas en lätt kreditupplysning. 
Detta är en standardkontroll och ingenting som påverkar din kreditvärdighet. 

 

Administrationsavgift 
En administrationsavgift på mellan 9 – 59 kronor per betalning (ca 10% av avgiften) 
tillkommer för att täcka transaktionskostnaderna och de nya automatiserade 
funktionerna. Detta möjliggör att vi kan frigöra många timmar från vårt kansli som 
tidigare gått åt att manuellt registrera och bocka av fakturor. Den delen sköter nu vår 
betalpartner Billmate åt oss. Vi jobbar ständigt för att utveckla vår förening och detta 
är ett led i att få smidigare rutiner när det kommer till föreningsavgifterna. Den 
administrativa avgiften ger oss helt enkelt mer tid att göra andra saker.  

MEDLEMSAPPEN 
 

• Alla aktiviteter samlade 
från alla dina lag. 

• Se dina avgifter och betala 
dem direkt i appen. 

• Se de senaste nyheterna 
från föreningen och laget. 

• Läs alla utskick och slipp 
leta efter dem i mejlen.  

• Svara på kallelser och 
meddela frånvaro i förväg. 

• Organisera samåkning till 
träning och match. 

• Se ditt digitala 
medlemskort och få 
grymma förenings-
erbjudanden. 

Ladda ner appen här: 
 

GooglePlay 

App Store 

 

 
 

         

 Det här innebär det för dig som medlem 
Det kommer ge dig en smidigare upplevelse vid betalning, och fler betalningsmetoder. 
Du får tillgång till MedlemsAppen där du har ditt, eller dina barns, lags aktiviteter, 
kalender, kallelser, utskick mm. 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, erbjudanden från 
föreningen, samt mycket, mycket mer. 
 
Administrationsavgiften är det som gör ovanstående möjligt och pengarna går därmed 
indirekt tillbaka in i vår verksamhet. 
 
 
Har ni några frågor är ni välkomna att kontakta kansliet.  

KONTAKT 
 

Rimbo IF Kansli 

0175-705 55 

kansli@rimboif.com 

 

www.rimboif.com 
 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sportadmin.medlemsapp
https://apps.apple.com/se/app/sportadmin-medlemsapp/id1225556243#?platform=iphone
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