Nu fortsätter HGF vår digitaliseringsresa
Vi har i år börjat använda fler funktioner i vårt
föreningssystem Sportadmin. För oss som ideell förening
innebär de nya funktionerna kraftigt minskad manuell
administration. 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.
Befintliga gymnaster kommer inte längre att få någon
förskottsfaktura. Istället kommer en digital länk skickas
ut för återanmälan och betalning. Betalning sker
samtidigt som återanmälan görs. Om inte återanmälan
och betalning görs inom en viss tid kommer gymnasten
att tappa sin plats.
För nya gymnaster har vi stängt kön för anmälan till vår
verksamhet.
Efter att befintliga gymnaster har haft möjlighet att
återanmäla sig kommer vi att öppna möjligheten för nya
gymnaster att anmäla sig. Här gäller principen ”först till
kvarn”. Anmälan till en grupp är öppen tills gruppen är
full – sedan kan man inte anmäla sig längre. Även här
sker betalning i samband med anmälan.
En administrationsavgift mellan 9 – 59 kronor per
betalning tillkommer för att täcka transaktionskostnaderna och de nya automatiserade funktionerna.
Detta gör att vi kan frigöra många timmar som tidigare
gått åt att manuellt registrera och bocka av fakturor. Den
delen sköter nu vår betalpartner Billmate åt oss, vilket
gör att vi istället kan 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.

FRÅGOR OCH SVAR:
Varför 9 - 59 kr i administrationsavgift?
Vi 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 föreningen?
Borttagningen av kön tillsammans med att anmälan
och betalning blir mer eller mindre helt
automatiserad, gör att vi frigör många timmar 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 flerbetalningsmetoder.
• Via funktionen Förhandsrapportera kan du
snabbt och enkelt meddela om du eller ditt
barn kommer på träningen/aktiviteten.
• Du har fortsatt tillgång till MedlemsAppen
där du ser dina/ditt barns/ditt lags
aktiviteter, kalender, kallelser, utskick mm.
Adminavgiften är det som gör ovanstående
möjligt och pengarna går därmed indirekt tillbaka in
i HGF och vår verksamhet.

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:
huskvarnagymnastikforening@hotmail.com
Se också mer info på hemsidan
www.huskvarnagf.se

