Guide hur man betalar sin medlemsavgift i IdrottOnline till Haninge MK

Steg 1.
Gå till www.haningemotorklubb.se
Du loggar in dig på ditt Idrott online konto genom att trycka på hänglåset uppe i högra hörnan.

Man loggar in sig med sina inloggnings uppgifter (Användare : Idrott online ID eller Personnr ). Samma
lösenord som ni valde sist ni betalade medlemsavgiften. Om ni inte kommer ihåg ert lösenord kan ni även
trycka på glömt lösenord.
Om du är ny medlem har dina inloggningsuppgifter kommit till dig från e-mail adress
noreply@idrottonline.se.
Saknar du din inloggnin ?
Skicka ett mail till medlem@haningemotorklubb.se och uppge ert personnr så återställer vi ert konto och ett
nytt mail genereras och skickas ut till din angivna epost.
Steg 2.
När man loggat in på sitt konto möts man av en ruta som frågar vilken organisation man vill besöka. I vårat
fall ska man alltid använda ”Haninge Motorklubb” Efter det har man kommit in på sitt konto i klubben.
Längst upp till höger ser ni en kundvagn.

Klicka på kundvagnen för att se era avgifter. I vissa fall när man är familjeadministratör står det ingen etta (1)
vid ert namn utan när man klickat på varukorgen kommer det upp en annan varukorg som
heter Familjevarukorg Haninge Motorklubb och där finns avgiften för hela familjen. (Se bild under steg 3)
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Avgiften skickas ut varje år. Så här ser det ut:
Steg3.
Nu när ni tryckt på kundvagnen möts ni av en liten popup där det står ”Min varukorg”. Där ser ni avgiften
och vad avgiften är till för. Som fallet just nu medlemsavgift för 2019. Tryck på knappen gå till betalning enligt
följande bild:

Steg 5:
Nu ska ni välja hur ni ska betala avgiften, antingen med kortbetalning eller bankbetalning. Kortbetalning så
fyller ni in ert Visa/Mastercard och bankbetalning via bankdosa eller BankID.
Sidan är ansluten till PayEX med en säker anslutning och uppfyller alla krav hos finansinspektionen och
Skatteverket.
Sedan trycker ni på att betala.
Kvitto går att skriva ut eller välja att maila det till dig. Jag rekommenderar att ni väljer att maila ert kvitto till
eran mail.
Vi har säker missat något eller inte hittat någon familjemedlem så det vore toppen om ni meddelar oss om
det är något ni saknar eller inte hittar så vi kan få våra register uppdaterade.
Kom ihåg:
Era licenser för 2019 kommer att vara spärrade i LoTS och Svemo TA.

Dessa spärrar måste vi tyvärr lyfta manuellt!!! efter att er
medlemsavgift är betald till klubben.
Har ni några frågor eller funderingar så kontakta oss gärna på
e-post medlem@haningemotorklubb.se

