
Hemsida
Medlemsystem & app
eller ”allt i ett” för friidrotten
effektivisera klubben
-kommunikation, administration och ekonomi

MER TID FÖR DET ROLIGA™

Swedish track & field edition
Byt från IdrottOnline kostnadsfritt 



Vi gör föreningslivet enklare 
Swedish track & field edition - Byt från IdrottOnline – kostnadsfritt!

KanslietOnline erbjuder färdiga specialpaket anpassat för friidrottsföreningar

• En färdig och fungerande hemsida – allt klart och enkel att använda

• Medlemssystem och app – alla funktioner man behöver för medlemskap, bokning, fakturering, 
närvaro, kommunikation mm – och självklart ingår full integration med RF och IdrottOnline/LOK

Eller varför inte ”Allt i ett” - Ett komplett verksamhetssystem som låter alla ägna mer tid åt det roliga!
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Frigör kraften med KanslietOnline!
specialerbjudande - Byt enkelt innan 31 december 2022**
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Antal medlemmar <200 <400 <800 <1600 <2400 <3200

Hemsida 250 kr/mån 250 kr/mån 250 kr/mån 250 kr/mån 250 kr/mån 250 kr/mån

Startkostnad – inkl design 0 0 0 0 0 0

Support – e-post & telefon 0 0 0 0 0 0

Drift & back-up - 3 månader gratis ja ja ja ja ja ja

Medlemssystem & app 245 kr/mån 345 kr/mån 645 kr/mån 745 kr/mån 845 kr/mån 945 kr/mån

Startkostnad – inkl import 0 0 0 0 0 0

IdrottOnline – integration 0 0 0 0 0 0

https – säkerhetscertifikat 0 0 0 0 0 0

Support – e-post & telefon 0 0 0 0 0 0

Adminutbildning – webinarie 0 0 0 0 0 0

Drift & back-up - 3 månader gratis ja ja ja ja ja ja

”allt-i-ett” special 495 kr/mån 595 kr/mån 895 kr/mån 995 kr/mån 1095 kr/mån 1195 kr/mån

*priser exklusive moms

*värde > 3.900 kr
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KanslietOnline Hemsida
Bland annat..

• Färdig design med klubbens färger, kontaktinfo mm i grunddesign 
”Swedish sports edition” classic

• Startsida, nyheter, kalender, kontakt 
& obegränsat antal egna sidor

• mobilanpassad sida

• Designmallar utöver classic – modern 1 & 2

• Anpassa själv – widgets, eget innehåll & design

• Nyheter mm från friidrottidrott.se

• Sponsormodul
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Friidrott tex
• Onlinebokning: medlemskap, aktiviteter, publika events tex lopp
• Tävling: kalender, tävlingssidor med anmälan grenar/klasser,

resultat mm
• Utmärkelser – fullt stöd för egna utvecklingsprotokoll/progression

• Medlemssida – Mitt konto 
• Medlemsapp med full medlems/anmälningsfunktionalitet
• Automatfakturering – OCR & betalfil -utan extraavgifter
• Webbshop / artikelfakturering
• Onlinebetalning – Swish & kort Swedbank Pay -avgifter tillkommer
• Ledarfunktioner: aktivitetstillfällen, kallelser, närvaro (LOK), 

gruppkommunikation mm 
• Klubbadministration

– Medlemskap & medlemsregister
– Extern- & interninformation, e-postutskick, gratis-sms, pushnotiser mm
– Ekonomi: påminnelser, bokföringsunderlag (konto/kostnadsställe), 

arvodesunderlag mm

KanslietOnline Medlemssystem & app
Bland annat..
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Hemsida 
1. Beställning

2. grunduppgifter ”föreningspaket” –design, info, användare

3. Uppsättning ny hemsida

4. Boka öppen utbildning - webinarie

5. Kör!

Medlemssystem 
1. Beställning

2. Import av medlemmar& grupper från IdrottOnline

3. Boka öppen adminutbildning - webinarie

4. Anpassa till er klubb

5. Beställ datum för ”live” (och ”ompekning” till er adress)

6. Utbilda ledare & aktivera medlemmar

7. Kör!

Byta från IdrottOnline till
”Swedish sports edition” är enkelt



Ta del av erbjudandet
Gör din intresseanmälan redan idag!

www.kanslietonline.se/byt-fran-idrottonline-hemsida-idag
-välj sport: ”friidrott” för att aktivera specialerbjudandet

www.kanslietonline.se
info@kanslietonline.se

KanslietOnline startades av föreningsmänniskor för föreningsmänniskor 2009 som det första helhetsalternativet 
för föreningar som vill effektivisera sin verksamhet. 2016 blev vi första system att integrera med IdrottOnline. 
2021 inkluderade vi vår riktiga medlemsapp där man kan göra ”allt”. Nu utvecklar vi och växer vidare!
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http://www.kanslietonline.se/byt-fran-idrottonline-hemsida-idag

