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Ägare och Styrelse

Digitala Lagkassan

Ägare februari 2022:

Trust Anchor Group, Jan Dinkelspiel, Andrea Brodin & Cedric Notz, Stefan Thorberg, Johan Wogel, Andreas Grindelius, 

Tommy Andorff, Petri Miettinen (Cap table på begäran)

Styrelse:

Stefan Thorberg, Johan Wogel, Andreas Grindelius + adjungerad Rikard Sjöholm VD och suppleant Pär Kempe CFO 

✓ Plan för att förstärka styrelsen med kompetens och nätverk inom närmaste 12 månaderna

✓ Plan för strategiska samarbeten (exempelvis Riksidrottsförbundet), plan för Sportfonden ”Digitala Idrottshjältar”

✓ Hållbarhet inom idrotten

✓ Plan för internationell expansion med nytt varumärke i fas 2



Vision

Vi drivs av att skapa positiv förändring inom svenskt föreningsliv genom att underlätta och förenkla 
processen för hanteringen av lagkassan. Med innovativa lösningar och ett engagerat team drivs vi av att 
hjälpa idrottslag och idrottsföreningar att spara tid och förbättra sin ekonomi. Transparens, tydlighet och 
effektivitet är våra ledord och ligger till grund för hela vår organisation och engagemang.

I korthet, att bygga Den Digitala Lagkassan

Vi drivs av att skapa positiv förändring inom svenskt föreningsliv genom att underlätta och 
förenkla processen för hanteringen av lagkassan. Med innovativa lösningar och ett engagerat 
team drivs vi av att hjälpa idrottslag och idrottsföreningar att spara tid och förbättra sin 
ekonomi. Transparens, tydlighet och effektivitet är våra ledord och ligger till grund för hela vår 
organisation och engagemang.

I korthet, att bygga den Digitala Lagkassan

Vision



Affärsidé

Digitala Lagkassan

Det var ur egen frustration idén tog vid. Vi såg en möjlighet att med vår nya teknik kunna göra stor skillnad för
svenskt föreningsliv. Vi som arbetar med Digitala Lagkassan har alla en stark anknytning till idrottsrörelsen, en
idrottsrörelse vi vill bidra till. Vi vet också att majoriteten av föreningar har störst utmaning med ekonomi och
administration, här vill vi göra skillnad.

Med innovativ teknik och smarta tjänster utmanar vi det analoga sätt som lagkassan hanteras på idag.

Vi effektiviserar betalflöden, ökar transparensen och förenklar administration för föreningslivets föräldrar och utövare.
Vi levererar helt enkelt en smart, enkel och transparent digital lagkassa till svenskt föreningsliv. En digital lagkassa
som är enkel att använda och där användaren både kommer spara tid och öppna upp för nya inkomstkällor.

En digital plattform för alla!



Vårt erbjudande i korthet

Digitala Lagkassan

Vi hjälper föreningen att följa de lagkrav som finns och vi 
ser till att de kan spara tid med digitala funktioner och 
automatisk och transparent redovisning av föreningens 

lagkassor. 

För lagen gör vi det enkelt att hantera ekonomin med in 
och utbetalningar, utlägg , domaravgifter och aktiviteter 

på ett transparent och effektivt sätt. 

Vi förbättrar ekonomin i föreningen och lagen med hjälp 
av smarta verktyg och partners.



Stor potentiell marknad

Digitala Lagkassan

▪ Ca 200,000 föreningar i Sverige, 20 000 
anslutna till RF (Riksidrottsförbundet)

▪ Enligt RF:s statistik blir detta en omsättning i 
lagkassorna på ca 40 mdkr/år (65 000 
kr/lagkassa)

▪ Utöver detta ligger medlemshantering och köp 
av utrustning (kläder, skor m.m.), uppskattad till 
>100 mdkr (Sverige)

▪ Expansion till andra länder med samma 
föreningsstruktur (grå markerat är fas 2)



Lagkrav

Digitala Lagkassan

• Lagkassor tillhör föreningen och ska finnas med i föreningens bokföring

• Även om pengarna förvaras särskilt t ex på kansliet eller hos förälder tillhör pengarna alltid föreningen och inte det 

enskilda laget

• Föreningen måste ges insyn i respektive lags ekonomi

• Obligatorisk redovisning av lagkassan

• Få föreningar uppfyller kraven och vara diplomerad förening*

• Digitala Lagkassan är lösningen på detta!

• * Sisu, se sid 17



Föreningar och lags utmaningar

Digitala Lagkassan

Vi har intervjuat 100-tals idrottsföreningar och lag och kan konstaterar att de flesta har gemensamma problem:

För föreningen
• En tidskrävande och krånglig administration och hantering av sina lagkassor
• Många säger sig inte riktigt ha koll på vad Skatteverkets regler säger eller att det ens finns lagkrav
• Lagkassan redovisas inte och bokförs inte inom föreningen

För idrottslagen
• Utmaning att hitta föräldrar som vill engagera sig och ta ansvar
• En lagkassör/förälder tvingas använda sitt privata konto för in- och utbetalningar
• Ingen transparens för andra föräldrar
• Föräldrar/barn använder sina egna Swish vid försäljningsaktiviteter
• Bankerna följer Penningtvättslagen och ifrågasätter hanteringen via privatperson
• Kommuner/organisationer vägrar utbetalningar till lagkassa som hanteras privat



Lagkassörens utmaning och roll

Privat 

bankkonto

Manuella 

anteckningar

Bokföring i 

Excel

Kontanter

Hantering 

av konton

Påminnelser

Privat 

Swish



Paradigmskifte – vederhäftig och digital transformation

Digitala Lagkassan

Traditionell hantering

Hanteringen av pengar inom föreningslivet kräver idag mycket 

administration och ofta hantering via privatpersoners egna bankkonto. 

Digitala Lagkassan

Vi säkerställer att; 

✓ varje betalning hamnar direkt i rätt lagkassa, 

✓ transaktionen är spårbar 

✓ föreningen har full insyn

✓ alla nödvändiga underlag för bokföringen.  



Full kontroll och säker hantering

Digitala Lagkassan

Lagkassorna förvaltas på ett Klientmedelskonto hos Swedbank. 

Skyddade genom statlig insättningsgaranti

Föreningen har full kontroll över alla lagkassorna i realtid

Samtliga transaktioner och underlag sparas

Möjlighet att bestämma attest nivåer för lagen för ökad säkerhet



Alla fördelar med Digitala Lagkassan

Digitala Lagkassan

✓ Valfrihet att kunna göra betalningar via Swish, kreditkort, 

faktura och med banköverföring

✓ För förening, idrottslag, föräldrar och spelare

✓ Tillgängligt, enkelt och smidigt i mobil och dator

✓ Ge tydlig transparens för alla engagerade 

✓ Få in pengar direkt till lagets kassa

✓ Överlämna kassörsrollen på 30 sekunder

✓ Spara tid genom effektiva funktioner

✓ Skapa en gemensam struktur inom föreningen

✓ Automatisk bokföring och översikt av transaktioner
Vi demonstrerar gärna tjänsten live 



Strategiska samarbeten

Smidig och säker 
inloggning till 
tjänsten

Automatisk 
bokföring av 
föreningens 
lagkassor

Integration som 
skapar 
automatiska in 
och utbetalningar

Teknisk partner & 
betaltjänstleverantör

Samarbetsavtal 
med fokus på 
hållbarhet, 
exponering och 
en tydlig säljkanal

Plan att utveckla 
samarbete i olika 
steg. Exponering 
samt integration 
av tjänsterna

Strategiskt 
samarbete 
(integrerade 
tjänster) och 
bearbetning av 
föreningar

Marknadsföring 
och strategiskt 
samarbete. 
Nätverksplattform 
i Skåne



Virtuella premiumfunktioner i framkant lanseras 2022

Allt på ett ställe

+

Mobil plånbokAutomatisk bokföring



Övriga föreningstjänster och skillnader

Digitala Lagkassan

Lagkassa med valfrihet av betalsätt

Cupbetalning, domarbetalning m.m

Tjänst för enskilda idrottslag

Flexibilitet med insamling och Målkrona

Utläggshantering

Lokstöd

Närvarorapportering

laget.se, MyClub, Svenskalag 
osv.

Digitala Lagkassan

Leverantörsfakturering
Medlemshantering

Tidsrapportering

Digitala Lagkassan fokuserar på den utmaning som är störst för föreningarna. Kan också vara ett komplement till andra tjänster men kan också utvecklas 
genom samarbete eller förvärv till att bli den centrala digitala plattformen för föreningens ”Årshjul”.

”Digitala Lagkassan 2023” 



Föreningsadministration, hemsida, register, app m m Streaming. betaltjänst, insamling, webbshop

Är Riksidrottsförbundets gemensamma 
verksamhetssystem för svensk idrott och utgör basen för 
all kommunikation och administration mellan medlem, 
förening och förbund. Främst kända för det statliga 
”Lokstödet” som är ett bidrag för att främja aktivitet

Betalningar via samarbete med Billogram, samarbetar också med 
IdrottOnline och SMS grupp. Ägs av 556745-5844, omsätter 17 MSEK -0,6 
MSEK 2020. Finns i Örebro. Ägarna har också en internationell satsning 
genom ”Heja”. Dataprogrammering, kommunikation. Sedan 2011

Betalningar via samarbete med Payex och Swish samarbetar också med 
IdrottOnline. Ägs av 556818-8287, omsätter 7 MSEK + 1,5 MSEK 2020. 
Finns i Norrköping, hemsidor, dataprogrammering. Sedan 2011

Betalningar via billmate, säger att de lanserar en Lagkassa 2022, 
samarbetar också med IdrottOnline. Ägs av 556773-0832, omsätter 20 
MSEK och + 1,3 MSEK 2020. Finns i Malmö. Föreningsadmin. Sedan 2013

Inga betalningar utan inriktade på att underlätta admin. för cuper, 
träning, fans och sociala medier. Ägs av 556905-5006, omsätter 9 
MSEK och gjorde -2,6 MSEK 2020. Finns i Umeå. Sedan 2013

Oklart hur tjänsten fungerar. Ägs av 556896-3358, omsätter 0,8 MSEK och 
gjorde -0,1 MSEK 2020. Finns i Tullinge. 1 anställd, funnits sedan 2013. 
dataprogrammering, app verksamhet

Aktörer - Föreningslivet – Idrotts Sverige

Solidsport lanserades i mars 2016, enkelt och billigt att livesända sport och 
erbjuda streamingtjänsten för att uppleva sport online, oavsett nivå. Ägs av 
556671-5586 med Telia som delägare, omsätter 35 MSEK och gjorde +0,5 
MSEK 2020. Finns i Stockholm. 

Lanserades 2020 för att skapa hemsidor admin för cuper, turneringar 
m m. Ägs av 559212-7426, omsätter 1 MSEK och gjorde +0,1 MSEK 
2020. Finns i Malmö.

Register/Admin., App., kommunikation, samarbetar också med 
IdrottOnline. Ägs av 556981-3966, omsätter 3,3 MSEK och -0,2 MSEK 2020. 
Finns i Stockholm. Dataprogrammering. Sedan 2015.

Sportpengen baserad på intäkter för att föreningen samlar in pengar och har 
en digital insamlingsplattform för detta. Ägs av 802481-6087 som är en 
stiftelse, startade 2020, inga uppgifter om omfattning. Finns i Örebro. 

Willshop är en webbshoplösning för föreningslivet för att sälja merchandise, 
profil som är brandat m m. Ägs av 559229-7575 som är profilföretag, startade 
2020, omsätter 3 MSEK och +0,1 MSEK. Finns i Stockholm

T-shirt.se är en webbshoplösning för föreningslivet för att sälja merchandise, 
profil som är brandat m m. Ägs av 556172-8063 som är profilföretag, startade 
2013, omsätter 13 MSEK och -0,7 MSEK. Finns i Borås

Några aktörer som samverkar 
och är partner till ovan eller 

till föreningar
Är Riksidrottsförbundets namn på den 
organisation som utbildar föreningarna. Finns 
uppdelat i 20 distrikt och är de som utfärdar 
”Diplomerad Förening” där det nu ingår att ha 
en lagkassa som uppfyller kraven från SKV

En av de första aktörerna som idag verkar vara vilande. Kontakt finns 
om vi gillar namnet

Sponsorhuset ingår i Awardit koncernen och erbjuder kickbacks via 620 
nätbutiker till föreningarna. Ägs av 556831-3109, startade 2011, omsätter 10 
MSEK och +1,3 MSEK. Finns i Stockholm/Göteborg



Möjliga samarbetspartner

Digitala Lagkassan

8 000 föreningar (170 000 användare) Dialog om integration av 

tjänsterna och gemensam bearbetning.

3 000 föreningar och 650 000 unika användare. Säger att de är 

Sveriges i särklass största förenings aktör. Dialog om samarbete och 

integration pågår. 

2 800 föreningar och ca 600 000 användare och föräldrar.

Har ett hundratal föreningar och ca 450 000 användare. Fokus på 

större föreningar och specialbyggda sidor. Egen fakturaservice.

1300+ föreningar och 800 000 användare. Fokus mellanstora och 

stora föreningar. 



Många fina referenser redan

Digitala Lagkassan

Linköping HC var först ut med att ta ett helhetsgrepp kring lagkassorna för hela föreningen. De har varit igång under ett 
år och inte bara använder tjänsten utan bekräftar också alla fördelar

Våra lag och föreningar hjälper oss att utveckla tjänsten och återkommer med feedback kring tjänstens 
helhet löpande. Statistik och analys ligger till grund för våra insatser där vi mäter, 

utvärderar och tar datadrivna beslut som tar vårt bolag framåt



Affärsmodell

Vår strategi bygger på att snabbt skala upp och öka antalet föreningar, lag och unika användare av 
tjänsten:

• Vi tar en transaktionsavgift på alla insättningar till lagkassan.
• Vi erbjuder premiumtjänster som föreningarna kan köpa till månadsvis (SaaS)
• Vi kommer utveckla faktureringstjänst samt digitala medlemskort mot en kostnad per styck (Q2, 2022)
• Möjlighet till kick-back från partners såsom Sponsorhuset

När vi har etablerat en bra första kundbas med föreningar, lag och föräldrar som användare i vår tjänst så 
tillkommer flera möjliga intäktskällor:

• Annonsering via vår tjänst, nyhetsbrev och events
• Utveckla kick-back modeller från strategiska partners integrerade i vår tjänst
• Möjlighet att lägga till en ”serviceavgift” för föreningarna (per lag kopplade)



Prisstrategi

Digitala Lagkassan

Förening 1-10 lag
✓ Digital onboarding 0:-

✓ Man. onboarding 1 999:-

✓ Alla tilläggstjänster 
(premium) kostar extra 
(se teknisk roadmap)

Förening 11-20 lag
✓ Digital onboarding 0:-

✓ Man. onboarding 3 999:-

✓ Alla tilläggstjänster 
(premium) kostar extra 
(se teknisk roadmap)

Förening 21-50 lag
✓ Digital onboarding 0:-

✓ Man. onboarding 5 999:-

✓ Alla tilläggstjänster 
(premium) kostar extra 
(se teknisk roadmap)

Förening 51< lag
✓ Digital onboarding 0:-

✓ Man. onboarding 7 999:-

✓ Alla tilläggstjänster 
(premium) kostar extra 
(se teknisk roadmap)

2% på alla insättningar för alla lagen (minst 2 kr/insättning)

Strategi att addera premiumtjänster och bygga på med en månadsavgift 



Q4 - 2021
• Manuell onboarding 1995:- – 7995:- kr/beroende på 

storlek (startavgift)

Q2 → Q4 2022
• Lagkasseplånbok - App betala. 99 kr/mån
• Digitala Medlemskort (Sportadmin tar 5 kr/st)
• Virtuellt betalkort – extra garantier, betalskydd 

(tex cup inställd) Startavgift
• Mobil plånbokslösning (P2P Payments) 99 

kr/mån (swish gratis internt föreningen)
• Domarbetalningssystem (app & tjänst) ??
• Mobila kassan – produkter i gränssnitt. 99 kr/mån
• Swedbank Föreningskonto / Fortnox konto 

Koppling 99 kr/mån
• Budgethjul - föreningstjänst 99 kr/mån
• Faktureringssystem 19 kr/faktura 

Q1 - 2022
• Integration ERP /Visma/Fortnox) 99 kr/mån
• Anpassad bokföringsrapport SIE-fil efter 

föreningens kontoplan 99 kr/månad

Teknisk Road Map - premiumtjänster

FRAMTIDA
• Sport NFT digital tillgång XX/mån
• Digitala Spelarkort XX kr/mån
• MyClub Wallet Pay
• MyClub Coin - Virtuell valuta
• MyClub App
• BokningsApp planer/hallar

Inom vår organisation och nätverk finns spetskunskap och tekniskt kompetens i världsklass så vi kommer lansera smarta lösningar och 
samarbeten som hjälper lag och föreningar att bli effektivare och kunna lägga mer tid på idrotten!



BUSINESS OVERVIEW

Base year set to May to April

Revenues
▪ > 1 700 clubs in two years, Sweden only
▪ > 3 200 clubs in 4 years (out of 24 000)
▪ Strong ARR development

Resources
▪ Total Resources 7 (April 2023), 15 (April 2025)

Profit/Loss
▪ Positive monthly profit from Q2 2023 

Estimate - growth Clubs, Teams & Members 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025

% of TAM /Year-end 0,4% 5,3% 14,2% 26,7%

Total A - Clubs (1-10) 20 275 510 725

Total B 1 - Clubs (11-20) 24 275 510 725

Total B 2 - Clubs (21-50) 8 30 35 35

Total C - Clubs (51-99) 1 7 12 12

TOTAL 53 587 1 067 1 497

CUMULATIVE 53 640 1 707 3 204

Total Teams/Year 855 7 625 13 345 18 075

Total Teams/Cum. 855 8 480 21 825 39 900

Total "Members"/Year 12 825 114 375 200 175 271 125

Total "Members"/Cum. 12 825 127 200 327 375 598 500

New signed Clubs/year

Target market equals to sports club linked to The Swedish Sport 
Confederation (24 000 members/Clubs)

Commercial model/revenue structure based on primarily;
• Transaction fees (2%)
• Optional start-up/onboarding fee
• License fees/month  (Premium)

BUSINESS SUMMARY 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25
TSEK

Transaction fee revenues 0 100 4 957 18 146 38 642

Onboardning revenues 0 152 308 313

License revenues 0 7 477 3 242 7 244

Additional options revenues 4 299 1 226 2 677

TOTAL REVENUE 0 111 5 885 22 921 48 876

ARR (YE) 525 11 263 31 038 58 258

SaaS 7 477 3 242 7 244

EBITDA -254 -2 969 -2 517 4 211 19 062

EBITDA (%) Neg Neg -43% 18% 39%

EBIT -254 -3 106 -2 959 3 653 18 153

EBIT (%) Neg Neg Neg 16% 37%

Resources (year-end) 1,8 4,3 7,0 12,4 15,3



REVENUE DEVELOPMENT - OVERVIEW
Revenue assumptions

▪ Clear freemium strategy to build customer and transaction volume base 
▪ Clubs will have 2 premium services after 12 month
▪ Base Club license introduced in Q1/2023 (based on monthly fee/team of 10 SEK)
▪ Invoicing services will be launched on request and 10 % clubs expected to use it
▪ Digital Membership cards will be offered, and we expect 10% of all members to use it
▪ > 1 700 clubs in two years, Sweden only
▪ > 3 200 clubs in 4 years (out of 24 000)

REVENUE DEVELOPMENT

TSEK

Transaction fee revenues 100 4 957 18 146 38 642

   Transaction fees - ordinary 100 4 957 18 146 38 642

Onboarding fee/Club 0 152 308 313

License revenus 7 477 3 242 7 244

   Base Club license 7 260 1 600 3 413

   Premium Club license 0 217 1 642 3 830

Additional options revenues 4 299 1 226 2 677

DLK TOTAL 111 5 885 22 921 48 876

ARR (YE) 525 11 263 31 038 58 258

SaaS 7 477 3 242 7 244

24/2521/22 22/23 23/24
TSEK

Transaction fee revenues 90,2% 84,2% 79,2% 79,1%

Start- Up fee/Club 0,0% 2,6% 1,3% 0,6%

License revenues 6,3% 8,1% 14,1% 14,8%

Additional options 3,5% 5,1% 5,3% 5,5%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

24/2523/24
SHARE OF REVENUE

21/22 22/23

ARR (Annual Recurring Revenues)
▪ Strong recurring revenues expected
▪ ARR 24/25 > 58 MSEK

SaaS (Software as a Service)
▪ Base Club license
▪ Premium license fees structure as a SaaS
▪ Premium Club license (add-on)



Graphs - Growth

Digitala Lagkassan



Graphs - Financial

Digitala Lagkassan

Monthly positive EBIT Apr 23

Operating Montly Cash flow positive April 23

Funding need peaks Nov 23

Funding need (MSEK) 4,0



Fokus Marknadspositionering - +4 000 TSEK finansiering

15%

15%

25%

45%



Investeringserbjudande

Digitala Lagkassan

Som framgår av teknisk Roadmap och Marknadspositionering samt Financial Package har vi för avsikt att öka hastigheten 
ytterligare. Vi bjuder därför in nya delägare som vill vara med och skapa digitala idrottshjältar och vill vara med på en 
spännande resa framöver. Moderbolaget Trust Anchor Group som just nu är största delägare kommer fortsatt stödja Digitala 
Lagkassan med en ambition att skapa ett skalbart och lönsamt bolag.

✓ Värdering är satt till 15 MSEK

✓ Emissionspott är max 7 MSEK och minsta tranch är 300 000 kronor

✓ Emissionserbjudandet gäller till 220430

✓ Vi planerar en A-runda inom 2 år alternativt att göra bolaget publikt (IPO)

✓ Företaget har ett teckningsoptionsprogram där en separat pott är aktiverad till VD (upp till 9%) och 

ytterligare pott är planerad under 2022 som avsätts för optioner till nyckelpersoner.

✓ Befintliga delägare har signerat att vara med i emissionsrundan för motsvarande ca 3,5 MSEK d v s 50

% av emissionspotten


