
Fokus på MedlemsAppen!
I IFK Västerås Konståkningsklubb använder vi oss av SportAdmin och deras MedlemsApp för en
full 360 view av vardagen som medlem och åkare i föreningen.

I appen hittar ni alltid aktuella nyheter såsom kallelser, nya aktiviteter, träningsändringar m.m. Här
hittar du som åkare ditt schema med träningar, tävlingar, kontaktuppgifter till tränare, möjligheter för
samåkning, anmälan och betalning terminer och aktiviteter samt mycket mer.

- Allt för att du ska kunna få ut så mycket som möjligt av ditt medlemskap. Se film om MedlemsAppen!

  Många av SportAdmins funktioner utgår från att medlemmen har en e-postadress. Ingen
e-postadress? Inga aviseringar, inget inlogg till MedlemsAppen och inga kallelser.

Uppdatera era uppgifter och lägg till målsmans uppgifter
Logga in i MedlemsAppen för att lägga till målsman under sektionen målsmän.

Justera sedan åkarens information till åkarens egna mailadress och telefonnummer.
För klubbens yngre åkare är det viktigt att rätt kontaktuppgifter till målsman är angivet så att

målsmän kan följa åkaren, stötta, hantera anmälningar och betalningar!

Avisering/Kallelse
För dig som redan är åkare i IFK Västerås Konståkningsklubb kommer en kallelse att skickas ut inför
varje ny termin (höst och vår). Denna kallelse är baserad på din tränares rekommendation för din
fortsatta utveckling. Passar denna rekommendation accepteras kallelsen. Skulle du däremot ha
andra tankar tackar du nej till kallelsen och kontaktar föreningen för att ange dina egna val.

Åkaren kan själv välja träningsmängd. Åkaren eller åkarens målsman kontaktar föreningen, för att
göra en ny anmälan med åkarens egna val. Åkaren blir tilldelad lämplig grupp utifrån vald träningsmängd,
där hänsyn tas till ålder, kunskap, resurser (istid, tränare och utrymme på isen).

Svara på kallelsen och boka din plats i tid! Vi släpper inte platserna till allmänheten innan alla aktiva
åkare har fått möjligheten att göra sina val och bli placerade i grupper enligt önskade träningsdagar,
men anmälan behöver göras innan deadline! 1/8 och 1/12 öppnas anmälan för allmänheten. Åkare
som ännu inte gjort sina träningsval riskerar att tappa sin plats om inte anmälan görs innan deadline.

Betalning via SportAdmin och Billmate.
Alla medlemmar betalar sina avgifter direkt i MedlemsAppen/Bokningssystemet via antingen
Kortbetalning eller Faktura (från 11/8, 2022 blir även swish tillgängligt som betalningsalternativ).
Möjligheten att delbetala sin faktura kommer numera också vara ett alternativ för de som önskar. För
terminsavgiften (två gånger per år), tillkommer en administrationsavgift på mellan 9-59 SEK, inkl moms,
beroende på det fakturerade beloppet. Vid val av delbetalning debiteras inte åkaren en
administrationsavgift utan uppläggningsavgift, se nedan.

Faktura 14 dagar: 9-59 SEK, inkl moms.
Kortbetalning: 9-59 SEK, inkl moms.
Delbetalning: Se nedan:

Villkor för delbetalning:
Vid delbetalning debiteras inte medlemmen en administrationsavgift utan följande:
3 månader – ränta 0% per år. Uppläggningsavgift 99 SEK och aviseringsavgift 39 SEK, inkl moms.
6 månader – ränta 12% per år. Uppläggningsavgift 99 SEK och aviseringsavgift 39 SEK, inkl moms.
12 månader – ränta 12% per år. Uppläggningsavgift 99 SEK och aviseringsavgift 39 SEK, inkl moms.
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