Medlems och Träningsavgift avgift 2015-2016
I år tänker vi använda idrott online avgifts hanterare ”varukorg” för medlems avgift och tränings
avgifter.
Vi håller på att ställa in medlems register för automatisk avgifts hantering, vi räknar med att vara klar
under oktober.
För nya medlemar som vet med sig att ni inte har lämnat in några papper på träningen kan ni
registrera er på hemsidan ”Bli medlem nu”
Ni kommer att få ett mail där det står att ni har en avgift att betala.
Gå till Sollefteå Skidor IFs hemsida alternativt klicka på länken i mailet för att komma till hemsidan.
Klicka på hänglåset för att logga på vår hemsida.

Skriv in personnummer och lösen ord.
(Om inte föräldrarna registrerats i föreningen ange barnets personnummer.)
Om ni inte har eller kommer ihåg lösen ordet klicka på texten glömt lösen ordet då får ni nytt lösen
ord på mailen som ni angett vid medlems registrering.
Om det inte kommer något nytt lösenord kontakta mig Magnus Strömberg på
grupp10@ymail.nu eller ring 070-228 50 82

När ni har loggat in, så finns det en varukorg längst upp på sidan

Klicka på varukorgen
(om ni vill ändra lösenord så kan ni göra det genom att klicka på eran profil, kolla gärna att era
kontakt uppgifter stämmer.)

Om ni får flera mail på att betala medlems avgift beror det på att ni angivit samma mail adress på era
familjemedlemar. Har ni en avgift i familjevarukorg, så är avgiften för hela familjen. Då ni loggat på
med den första familjemedlemen och betalt den så försviner avgiften på de andra
familjemedlemmarna automatiskt.
För er som inte har familjeavgift loggar ni på för varje medlem och betalar varje medlems avgift för
sig.
Det går att betala med kort eller direktbetalning till Swedbank, Handelsbanken, Nordea.

Frågor eller funderingar kontakta mig på
Magnus Strömberg
070-2285082
grupp10@ymail.nu

