Hej!
Från nu och framåt har Ackers nya rutiner för betalning av medlems- och säsongsavgift. För dig som
betalare av medlems- och säsongsavgift är den stora skillnaden att du nu kommer få en faktura på
mejlen skickad via laget.se. Avsändaren för fakturan kommer att vara Åkersberga innebandyförening
via Billogram.
På fakturan finns, precis som för vanliga fakturor, OCR-nummer, summa, sista betaldatum och
bankgiro. Du behöver bara följa instruktionerna. Betalningsmottagare är Klientmedel Billogram AB.
Om du i framtiden byter mejladress vill vi påminna om vikten av att ändra adress även på ditt konto i
laget.se. Den mejladress du fått detta mejl på är den som finns registrerad på ditt laget.se-konto
idag.
Med dessa nya rutiner kommer vi spara mycket tid både för lagens ledare och kansliet, vilket på så
sätt ger mer tid över till andra verksamhetsfrämjande uppgifter. Vi tror och hoppas också att du som
medlem/målsman ska uppskatta tydligheten och enkelheten i det här sättet att betala avgifterna.
Till målsmän som vet att endast ena föräldern har ett laget.se-konto hjälper vi gärna till att även
lägga upp ytterligare en målsman så att även den får info om sitt ”barn”. Mejla oss i så fall på
mathias.lagerblad@akersbergaibf.se och meddela vilken målsman som ska läggas till och kopplat till
vilken/vilka spelare.
Fakturering av familjer kommer att vara möjligt på sikt men inte i år, vi ber om överseende för att
familjer med flera medlemmar får flera fakturor i år.
Vid frågor om faktureringen av medlems- och säsongsavgifter är ni välkomna att kontakta oss på
kassor@akersbergaibf.se.
Har du som förälder fått detta mejl trots att ditt ”barn” slutat? Meddela oss i så fall på
mathias.lagerblad@akersbergaibf.se och skriv då i mejlet vilket barn som slutat och i vilket lag.
Ni som spelar i HJ ska även betala in 600:- på HJ:s lagkonto Skandiabanken: 91593055511
Detta går till hålla läkarväskan uppdaterad, tilltugg i samband med matcher samt andra diverse
utlägg som vi har inom truppen.
Betala in båda avgifterna så fort ni kan då det krävs för att kunna spela matcher.
Med vänliga hälsningar
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