
Cardskipper, mer än ditt nya medlemskort 
Under 2018 investerade ÖSK i ett modernt system för medlemshantering och informationsspridning, 
Cardskipper. Det har varit utmanande att få allt att fungera vilket resulterat i att för få medlemmar 
haft möjlighet att aktivera funktionen. Vi har upptäckt felaktigheter som vi internt och tillsammans 
med Cardskipper jobbat hårt för att fixa.  

Nu är vi mycket bättre rustade. 

Vi i styrelsen vill poängtera vikten av att så många som möjligt utnyttjar Cardskipper. Idag är 67 % av 
våra medlemmar användare men bara 19 % betalade/kunde betala medlemsavgiften via appen. 

Vår ambition är att dessa siffror skall vara mycket högre. 

Vad innebär Cardskipper för mig? 

• Digitalt medlemskort 

• Smidig betalning av medlemsavgift (traditionella betalningssätt finns kvar i en övergångsperiod) 

• Löpande information om ÖSK:s evenemang 

• Du kan anmäla ditt intresse för att delta i ett evenemang 

• Alla ÖSK:s rabatter hos våra samarbetspartners 

• Du kan själv ändra ditt bilinnehav och dina kontaktuppgifter 

 

Registrering 

Till er som ännu inte laddat ner Cardskipper kommer vi inom kort skicka nya inbjudningar för att 
ladda ner medlemskorten. Om du gör det redan nu kommer det bli enklare att betala 
medlemsavgiften, samtidigt som du enkelt kan ta del av information och erbjudanden ifrån ÖSK. 

 

Jag har redan Cardskipper 

Det kommer snart ut en påminnelse i Cardskipper-appen med en länk till betalsidan. Dina förinlagda 
uppgifter hämtas då automatiskt. Du kan också betala direkt via sidan 
https://apply.cardskipper.se/gfr , men då måste du registrera in dina uppgifter på nytt. 

 

Jag har inte Cardskipper 

Registrera dig och betala avgiften via https://apply.cardskipper.se/gfr . 

När det är klart får du en inbjudan (via SMS/mejl) som hjälper dig att installera både Cardskipper och 
ditt medlemskort. 

 

Betalning av medlemsavgift 
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Du kan välja att betala med kort, direktbetalning via bank eller på faktura. Du kommer inte att bli 
debiterad något utan eget godkännande, och du väljer själv betalsätt. Medlemsavgiften för 2019 ser 
vi helst ser att du betalar senast 31 januari. 

 

OBS! Om du haft problem vid installation eller betalning bör du ta bort Cardskipper-appen från din 
telefon innan du följer instruktionerna i det nya SMS:et/mailet. 

 

Mer information och support 

Vi har lagt upp mer info om Cardskipper på vår egen hemsida www.osk.ac  

 

Du kan även läsa mer på www.cardskipper.se . 

Under “Support” finns utmärkt hjälp om du får problem med att komma igång. Där finns även svar på 
många vanliga frågor. 

Behöver Du ytterligare hjälp med att komma igång med Cardskipper går det även att kontakta 
leverantören via mail på support@cardskipper.se . 
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