
Landvetter Idrottssällskap 
 
Nu fortsätter vi i Landvetter IS vår digitaliseringresa! 
 
 
Landvetter IS steppar upp och ger vår 
hemsida ett ansiktslyft med vårt nya 
föreningssystem, Sportadmin. För dig som 
medlem och aktiv spelare/ledare i 
Landvetter IS innebär det en hel del 
nyheter.  
 
Från och med 2021 kommer du kunna 
betala medlemsavgiften med nya digitala 
betalningsmetoder.  
Detta ger dig en bättre upplevelse och 
smidigare betalning, som innebär kraftigt 
minskad manuell administration för oss i 
föreningen.  
 
Varje medlem rekommenderas att ladda 
ner vår nya Medlemsapp. 
Här kan varje spelare få de senaste 
nyheterna i sin app, hålla reda på sitt lags 
aktiviteter, svara på kallelser, anmäla sig 
till matcher/cuper och mycket mera! 
Dessutom kommer varje medlem få sitt 
digitala medlemskort, som är ett bevis 
på att du är medlem i LIS och att du har 
betalt din medlemsavgift. Här kommer vi 
sedan kunna nyttja kampanjer och 
gynnsamma erbjudanden från våra 
samarbetspartners.  
 
Samtliga ledare har tillgång till ytterligare 
en app, där man sköter närvaro och 
rapporterar in statistik från lagens 
aktiviteter. Detta är av största vikt då det 
kopplas till LOK-stöd, som är en stor 
inkomstkälla till föreningen. 
 
En administrationsavgift mellan 9 - 59 
kronor tillkommer till medlemsavgiften för 
att täcka transaktionskostnaderna och de 
nya automatiserade funktionerna. Detta 
möjliggör att vi kan frigöra många timmar 
från vår kassör som tidigare gått in 

manuellt och registrerat inbetalningar från 
medlemmarna. Den delen sköter vår 
partner Billmate åt oss. Detta gör att vi i 
föreningen kan lägga mer tid på nyttigare 
saker - som att utveckla föreningen! 
 
Vad innebär detta för dig som medlem? 

- För dig som medlem innebär det 
en smidigare upplevelse vid 
anmälan och betalning, samt fler 
betalningsmetoder.  

- Du får tillgång till medlemsappen, 
där du har ditt eller ditt barns lags 
aktiviteter, kalender, kallelser, 
utskick m.m.  

- Du kan anmäla om du behöver 
skjuts eller har plats i din bil för 
samåkning till matcher. 

- Du kan i förväg meddela om du 
eller ditt barn kan närvara genom 
funktionen förhandsrapportera.  

 
Adminavgiften är det som gör 
ovanstående möjligt och pengarna går 
därmed indirekt tillbaka in i LIS och vår 
verksamhet.  
 
Ladda ner “SportAdmin Medlemsapp” 
från Appstore eller Google Play om du inte 
redan har gjort det.  
 
Besök gärna vår nya hemsida 
www.landvetteris.com för en första titt på 
vår nya plattform!  
 
Har ni frågor eller funderingar? 
Kontakta 
Martin Laanemets  
martin.landvetteris@gmail.com 

http://www.landvetteris.com/

