
 

Kustens IF har en ny hemsida! 
Vi byter nu i sommar föreningssystem från Laget.se till Sportadmin.se. Detta 

för att få tillgång till fler smarta funktioner och en ny fräsch hemsida.  

 

Vad innebär det för dig som medlem? 

En första förändring du upptäcker är att du nu kan 

betala medlemsavgiften med nya digitala 

betalningsmetoder. Detta för att ge dig en bättre 

upplevelse och smidigare betalning. En 

administrationsavgift mellan 9 – 59 kronor per betalning 

tillkommer för att täcka transaktionskostnaderna och de 

nya automatiserade funktionerna. Denna förenkling 

kring medlemshanteringen kommer att spara många 

ideella arbetstimmar för våra kansliansvariga. 

Varför 9 - 59 kr i administrationsavgift? 

Pga att vi nu erbjuder digitala betalningsmetoder – allt för att vi som förening ska kunna 

digitalisera och förenkla vår administration. 

Vad innebär det för föreningen? 

Processen blir mer eller mindre automatiserad och vi kan erbjuda fler betalsätt än tidigare. 

Vi frigör många timmar för vårt kansli och vår kassör som tidigare hanterat mycket 

manuellt. Stora delar kommer nu skötas av vår betalpartner Billmate. Detta gör att vi i 

stället kan lägga vår tid på det vi verkligen vill, nämligen att utveckla föreningen. Vi växer 

som föreningen och detta är ett led i att få smidigare rutiner. 

 

 

Har ni frågor eller funderingar? 

Kontakta kansliet på info@kustensif.se  

Så här gör du för att komma i gång 

Du behöver ordna inloggning till vår webbplats och till medlemsappen med hjälp av din 

e-postadress som finns registrerad hos oss. 

 

Webbplats (www.kustensif.se): Klicka på LOGGA IN längst upp till höger och välj logga in 

som Medlem/Målsman. Följ därefter instruktionerna. När du loggat in kommer du få 

möjligheten att se över kontaktuppgifter för ditt/dina barn. Uppdatera gärna dessa så att 

de stämmer. 

Medlemsappen (Sportadmin MedlemsApp): Sök upp appen på Google Play eller 

AppStore. Följ därefter instruktionerna. Det är möjligt att uppdatera kontaktuppgifterna 

även via appen. 

De betalningsmöjligheter vi erbjuder är: 

• Kortbetalning 

• Fakturabetalning 

• Delbetalning* 

*) Tänk på att en delbetalning innebär att 

det kommer att tas en kreditupplysning. 

http://www.kustensif.se/

