
ForeningLet
Medlemssystem



Kort om 
ForeningLet

� Startet i 2009

� Har kontor i Roskilde

� Har lidt over 500 kunder

� 2 fuldtidsansatte

� Solid økonomi – egenfinansieret – ingen lån eller gæld



Funktioner

� Medlemsdatabase

� Opkrævningssystem

� Tilmeldingssystem

� Regnskabssystem / bogholderi

� Kommunikationsmodul (email og sms)

� App

� Medlemstal til CFR & kommune

� Kalender

� Dokumentarkiv



Medlemmer

� Stamdata om hvert medlem
� Adresse, mail, tlf., fødselsdato, køn etc.

� 20 ekstra felter – forening bestemmer selv formål

� Søgefunktion

� Gruppering af medlemmer i hold/grupper

� Filtrering af medlemmer på kriterier – fx bestemt postnr.

� Selvbetjening for medlemmer via medlemsportal

� Eksport af data til Excel



Stamdata

Skærmbillede fra systemet.



Opkrævninger

� Betalingsservice / PBS

� Kortbetaling (dankort & internationale kort)

� MobilePay

� EAN

� Indbetalingskort (både med fysisk post og via mail)

� Konto-overførsel

� Masseopkrævning af mange medlemmer på én gang

� Enkeltopkrævning

� Opkrævning ifm. tilmelding



Tilmeldinger

� Medlemmer kan tilmelde sig via medlemsportal

� Fx nye medlemmer som indmeldes

� Fx eksisterende medlemmer som tilmelder sig arrangement

� Antalsbegrænsning

� Ventelister

� Layout i medlemsportal kan tilpasses

� Kvitteringsmail efter endt tilmelding

� Brug af kortbetaling betyder at ingen kan tilmelde sig uden at 
betale først



Regnskab

� Klassisk regnskabssystem – dobbelt bogholderi

� Kassekladde

� Import af kontoudtog fra netbank

� Kontoplan

� Søgning i posteringer

� Årsregnskab

� Upload af bilag elektronisk

� Moms

� Opkrævninger kan automatisk bogføres på korrekte konti

� Eksport af data til excel



Regnskab

Skærmbillede fra systemet.



Kommunikation

� Nyhedsbreve via email

� Vedhæftninger

� Mulighed for forskellige skrifttyper, layout, billeder etc.

� Flette stamdata ind – fx navn

� Sende til alle eller udvalgte grupper

� Udsende SMS – bemærk stk. pris per sms



App

� App til medlemmer, instruktører & holdledere

� Medlemmer kan til- og afmelde sig holdtræning.
� Anvendes typisk til voksenhold, hvor medlemmerne selv styrer til-

og afmelding.

� Instruktører kan følgende:
� Foretage online afkrydsning i hallen - anvendes typisk til børnehold.
� Udsende mails og/eller sms til medlemmer på hold.
� Registrere timer

� Holdledere:
� Kan oprette holdkampe som spillerne/forældre kan tilmelde sig.
� Kan udtage hold.
� Kan se alle spillere i bruttotruppen.
� Kan kommunikere til spillerne/forældrene via mail og/eller sms.



CFR & kommune

� Systemet kan automatisk beregne tal til CFR
� Centralt Forenings Register / www.medlemstal.dk

� Tæller som udgangspunkt medlemmer som har været indmeldt i 
90 dage i det pågældende år.

� Kan lave lister over medlemmer som ikke indgår i tallene til CFR 
pga. fx manglende fødselsdato og/eller køn.

� Kan markere medlemmer som ikke-medlemmer (hvis man fx har 
en sponsor oprettet i systemet), 
således at disse ikke tæller 
med i CRF (eller bliver 
markeret som manglende 
køn/fødselsdato).

� Kan også opgøre antal
medlemmer indenfor/
udenfor kommunen.



Kalender

� Kalender hvor alle aktiviteter fremgår

� Synlig på medlemsportal

� Kalender har månedsvisning, ugevisning, dagsvisning og 
listevisning

� Link fra kalender til tilmeldingsside



Kalender

Skærmbillede fra systemet.



Dokumenter

� Arkiv hvor dokumenter kan uploades

� Kan oprette mappestruktur efter eget valg

� Udvalgte dokumenter kan gøres synlige i medlemsportalen

� Arkiv per medlem – medlemsspecifikke dokumenter

� Medlemmer kan se egne dokumenter i medlemsportal

� Arkiv kan tilknyttes som netværksdrev på computer/PC/tablet



Dokumenter

Skærmbillede fra systemet.



Support

� Support via mail og telefon er en del af abonnementet. Så man 
kan altid ringe og skrive til os for at få hjælp.

� Nedestående punkter er del af opstartspakken og koster ikke
noget ekstra.

� Hjælp til at få lagt medlemmer ind fra et regneark (Excel).

� Hjælp til at få lagt kontoplan ind.

� Hjælp til at få sat tilmeldingsformular op.

� Rådgivning omkring anvendelse af systemet til netop jeres 
idrætsgren – vi har erfaring og viden omkring hvordan mange 
andre idrætsforeninger gør tingene.

� Hjælp og rådgivning til oprettelse af betalingsaftaler hos fx Nets –
det kan fx være Betalingsservice og/eller Dankort.


