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Hej!
Vi tillämpar från hösten 2017 nytt sätt att betala in avgifter till föreningen.
Man har två ”prova på gånger”, men sedan ska avgiften betalas in. 300 kr i
familjemedlemsavgift och pris för gruppen stå på vår hemsida under
http://www.luleakk.se/formedlemmar/Avgifter/
När grupper är klara och avgiften är utskickad får ni mail via idrottonline att du har avgift att
betala.
Gå in på http://www.luleakk.se/
Högst upp i höger hörn finns ett hänglås – klicka!!

Användarnamn är den aktives personnummer (ååååmmdd-xxxx) – (ni som är medlem men
inte aktiv i drotten kan inte logga in med ert personnummer – om ni inte är familjemedlem
till aktiv så måste man betala in medlemsavgiften till vårt postgirokonto som tidigare.)
Om ni inte har lösenord klicka på ”Glömt lösenordet?” – det skickas då ett mail till antingen
den aktive, mamma eller pappa – det är lite olika vilken mail som ligger som första kontakt
mailen i registret.
När ni loggat in så hittar ni en varukorg – Om ni är flera i familjen som är medlem så ligger
medlemsavgiften i den äldsta barnets varukorg men aktivitetsavgiften ligger i respektive
aktivs varukorg.
Klicka på varukorgen till vänster om personens namn.
Klicka på "Gå till betalning".
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Genomför betalning.
Mer information om betalningen visas. Man väljer att betala med kort
(Visa/Mastercard/Payex) eller via din bank. Följ sedan anvisningarna.

Direktbetalning
För medlemmar som är anslutna till internetbanken hos Swedbank, Nordea eller
Handelsbanken. När medlemmen väljer att genomföra ett köp skickas denne till sin
internetbank där de får logga in på vanligt sätt. Pengarna dras direkt från medlemmens
konto i samband med att de godkänner transaktionen.
Bank/Kreditkort
IdrottOnline accepterar VISA och MasterCard. Medlemmen registrerar vid betaltillfället
kortnummer, kortets giltighetstid samt kortets CVV2/CVC-kod. Pengarna dras direkt från
medlemmens konto i samband med att de godkänner transaktionen. All information rörande
transaktioner skickas via SSL (Secure Sockets Layer) och är krypterade, dvs. mycket säkra.
IdrottOnlines samarbetspartner för kort- och direktbetalning är Pay-Ex.
När ni betalat avgiften via varukorgen kommer det automatiskt markeras i
avgiftshanteringen att avgiften är betald samt att ni kan begära kvitto på mail.
Har ni frågor eller behöver hjälp kontakta kassören - Anette Dalsfelt mail:
kassoren@luleakk.se eller mobil 070-677 55 62 – ring helst mellan 17.00 – 21.00.
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