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 KANSLISERVICE 
 
Precis som att alla andra branscher digitaliseras så gör vi IBF Tranås också det! Nu börjar vi använda 
SportAdmin Kansliservice – ett automatiserat och digitalt föreningssystem för att skapa ännu bättre 
förutsättningar att utveckla vår verksamhet. 
 
För dig som medlem innebär det att vi nu endast kommer ett erbjuda traditionell inskrivning i Tranås Idrottshall 
för de yngsta – nya spelare i Innebandylekis och Innebandyskolan. Du kan nu betala med tre nya digitala 
betalningsmetoder i samarbete med Billmate, för att ge dig en bättre upplevelse och smidigare betalning. 
Dessutom innebär det en minskad manuell administration för oss som förening.  
 
 De betalningsmöjligheter vi erbjuder är:  
• Kortbetalning 
• Fakturabetalning* 
• Delbetalning* 
   *Vid faktura- eller delbetalning kommer det att tas en lätt kreditupplysning. 
      Detta är en standardkontroll och påverkar inte din kreditvärdighet. 
 
Vad innebär det för IBF Tranås? 
Processen blir mer eller mindre helt automatiserad och vi kan erbjuda fler betalsätt än tidigare. Vi frigör många 
timmar från våra kanslister/administratörer som tidigare gått åt att manuellt registrera och bocka av 
betalningarna. Den delen sköts nu helt automatiskt i SportAdmin och tillsammans med vår betalpartner 
Billmate. 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 fler 
betalningsmetoder. Du får tillgång till medlemsappen där du har ditt, eller ditt barns, lags aktiviteter, kalender, 
kallelser, utskick med mera.  
 

 Du kan anmäla om du behöver skjuts eller har plats i bilen genom funktionen Samåkning. 
 Du kan i förväg meddela om du eller ditt barn inte kommer på träningen genom  

funktionen Förhandsrapportera. 
 Du får ditt medlemskort digitalt i appen och ser även dina betalningar, erbjudande från föreningen och 

mycket mer. 
 
Ladda ner  SportAdmin MedlemsApp  från App Store eller Google Play, om du inte redan gjort det! 
 
Frågor? Tveka inte att höra av dig till någon av våra två huvudadministratörer – Eivor och Fredrik. 
 
Eivor Clasén   Fredrik Henningsson 
Sekreterare   Klubbchef 
eivorclasen@gmail.com  fredrik.henningsson@ibf-tranas.com 
070-218 90 72   070-962 57 19 
 
Hälsningar 
 
Fredrik Wolf 
Ordförande 
 


