
VÄXJÖ SIMSÄLLSKAP
HEJ MEDLEM! 

Nu digitaliserar vi vår förening!
Vi kommer innan årsskiftet att börja använda 
nya funktioner i vårt föreningssystem 
SportAdmin. Detta för att erbjuda er 
medlemmar ett bättre medlemskap i vår 
förening. Det betyder att du framöver kommer 
kunna betala din medlemsavgift och 
deltagaravgift via nya digitala 
betalningsmetoder. 

En administrationsavgift mellan 9-59 kronor 
per betalning tillkommer för att täcka 
transaktionsavgifterna och de nya 
automatiserade funktionerna. 

Denna satsning innebär minskad 
administration för oss som förening vilket gör 
att vi får mer tid till det vi verkligen vill satsa 
på, nämligen att utveckla vår verksamhet. 

FRÅGOR OCH SVAR:
Varför kommer en administrationsavgift att tas 
ut? 
För att vi som förening ska kunna 
digitalisera och förenkla vår administration 
genom SportAdmin.

Vad innebär det för föreningen? 
Delar av vår administration kan automatiseras 
och vi kan erbjuda våra medlemmar fler 
betalningsmöjligheter. Betalningen kommer att 
skötas via vår betalpartner Billmate, vilket gör 
att vårt kansli sparar många timmars jobb som 
tidigare lagts på att manuellt registrera och 
bocka av fakturor. Detta innebär att vi i stället 
kan lägga vår tid på att utveckla föreningens 
verksamhet. 

Vad innebär det för mig som medlem?
För dig som medlem innebär det en smidigare 
upplevelse vid anmälan och betalning. Det 
kommer finnas möjlighet att ställa sig i kö till 
fullbokade grupper. Vi kan erbjuda fler 
betalningsmetoder så som kortbetalning, 
fakturabetalning* och delbetalning*.  Alla 
medlemmar får tillgång till SportAdmins 
medlems-app. I appen kommer du ha tillgång till 
bland annat medlemskort, märkesprotokoll och 
grupprekommendationer för dig eller ditt barn. 
Du har även möjlighet att se dina betalningar 
samt erbjudanden från föreningen och våra 
samarbetspartners. 

Administrationsavgiften är det som gör 
ovanstående möjligt och pengarna går därmed 
indirekt tillbaka in i Växjö Simsällskap och vår 
verksamhet. 

*) Tänk på att faktura eller delbetalning innebär 
att det kommer att tas en lätt kreditupplysning.

För att ta del av information och 
erbjudanden, ladda ner SportAdmin 
Medlemsapp från AppStore eller 
Google Play. !

Har ni frågor eller funderingar kontakta: 
Marie Larsson, kanslichef
marie@vaxjosimsallskap.com

vaxjosimsallskap
.com
Sigfridsvägen 32, 352 57, Växjö
0470-46650
kansli@vaxjosimsallskap.com


