
Meddelande till alla medlemmar i Lindsdals IF!
- Nu vidareutvecklar vi föreningens verksamhet -

Bakgrund:
Sedan en tid tillbaka har vi använt
SportAdmin för administration av

föreningen. Ett användbart verktyg för
grundläggande funktioner men också ett
system som har sina begränsningar. Dels

har vi saknat vissa funktioner för den
interna administrationen men också har
det inte funnits särskilt goda möjligheter

att skapa det mervärde som vi önskat
gentemot er, alla våra medlemmar.

 
Av denna anledning har vi under den

senaste tiden undersökt möjliga verktyg
för att administrera Lindsdals IF på ett

bättre sätt. Efter noga övervägande har
beslutet landat i att uppgradera våra

tjänster hos SportAdmin. Detta kommer
underlätta för oss som arbetar

administrativt i föreningen, för alla våra
ledare men framförallt för er

medlemmar.
 

För att nämna några fördelar med det
nya arbetssättet kommer Lindsdals IF

framåt att ha all hantering som rör
föreningen samlat på ett och samma

ställe. Allt från betalningar och
närvarorapportering till digitala

medlemskort och kallelser. Just den
samlade hanteringen innebär en

minskad arbetsbelastning på våra ideella
hjältar vilket medför möjlighet till större

fokus på kärnverksamheten. Dessutom är
många av dessa processer helt, eller

delvis automatiserade.
 

Vid frågor kontakta:
Föreningen -  kansli@lindsdalsif.com

 

En smidigare upplevelse vid anmälan och
betalning. Även fler betalningsmetoder
kommer att erbjudas.
Kalender, kallelser, utskick mm.
Du kan anmäla om du eller ditt barn
behöver skjuts till träning eller match.
Du kan i förväg meddela om du eller ditt
barn kommer på träningen eller matchen.
Du får ditt eller ditt barns digitala
medlemskort direkt i appen, fullmatat
med rabatter och förmåner från våra
sponsorer.

Vad innebär detta för mig som
medlem?

Först och främst uppmanar vi dig att ladda
ned SportAdmin MedlemsApp. Här kommer
allt som rör dig eller ditt barns engagemang

gentemot Lindsdals IF att finnas samlat.
 

 
Varför 9-59kr i administrationsavgift?

 
Eftersom vi nu kommer erbjuda digitala

betalmetoder och därigenom minska
belastningen på oss som jobbar

administrativt med föreningen är detta
medlemmens sätt att hjälpa till i föreningen.

 
Denna avgift är vad som gör det möjligt för
oss i Lindsdals IF att nyttja SportAdmin och
alla nya smidiga verktyg i systemet. Det vill
säga att du som medlem direkt är med och

bidrar till att ta föreningen framåt.
 

Förutom enkelheten att du som medlem har
allt samlat i appen kommer vi från

föreningens håll även kunna erbjuda
förmåner och rabatter från våra sponsorer.

Dessa görs tillgängliga för dig som betalande
medlem per automatik i samband med att

du betalar dina avgifter.

https://www.sportadmin.se/
mailto:%20kansli@lindsdalsif.com

