
 
 

Nu fortsätter vi vår 

digitalisering 

Glumslövs FF kommer under början på 2022 

använda fler funktioner i vårt 

föreningssystem SportAdmin. För dig som 

medlem innebär det att du nu kan betala 

medlemsavgiften för 2022 med nya digitala 

betalningsmetoder. Detta för att ge dig en 

bättre upplevelse och smidigare betalning. 

Dessutom innebär det kraftigt minskad 

manuell administration för oss som 

förening. 

 
Vi kommer justera medlemsavgiften något  

för att täcka transaktionskostnaderna och  

de nya automatiserade funktionerna. Det 

innebär att vi kan frigöra många timmar 

från vår organisation som tidigare gått åt till 

att manuellt hantera medlemsfakturor och 

betalningar. Den delen sköter nu vår 

betalpartner Billmate åt oss.  Vi växer som 

förening och detta är ett led i att få 

smidigare, säkrare och snabbare rutiner. 

 
Det kommer att skickas ut ett mejl med länk 

till  betalningsfunktionerna under februari så 

håll koll även på skräppostkorgen!  

 
Ladda ner ”SportAdmin MedlemsApp” 

från AppStore eller Google Play om du inte 

redan gjort det! 

 
Har du frågor eller funderingar kontakta: 

Ulf Andersson 

kansli@glumslovsff.se 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 organisation som kan 

läggas på annat. För ledare och 

medlemmar innebär det en smidigare 

hantering av närvaro, planering och 

information. Vi kommer även kunna ge 

riktade erbjudanden från våra  partners 

direkt till dig som medlem via   appen. 

 
Vad innebär det för mig som 

medlem? 

För dig som medlem innebär det en smidigare 

upplevelse vid anmälan och betalning via fler 

betalningsmetoder. 

 
Du får i MedlemsAppen tillgång till 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 

kommer på träningen genom funktionen 

förhandsrapportera. 

 
Du får ditt medlemskort digitalt i appen och 

kan där även se dina betalningar mm. 
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