
Minnesanteckningar från informationsmöte om ”Från växelkassa till digitala 

tjänster ” på kulturhuset i Tomelilla 160303.  

Sylvia Larsson, projektledare för Ta betalt! Håller i mötet.  

Info om att framöver kommer även ideella föreningar att behöva registrera sig hos Bolagsverket för 

att man behöver e-legitimation för betaltjänster.  

Sylvia berättar om exempel från Skurups kommun där man bjöd in föreningar för info kring att 

Finansinspektionen vill ha koll på föreningar med tanke på betaltjänster.  

Bygdegårdarna hanterar allt från väldigt små summor till tusentals kronor och man är flera i 

föreningen som gör det vid olika aktiviteter.  

Swish – föreningen kan och bör försöka teckna avtal med sin bank om att ha ett föreningsswish och 

förhandla bort avgiften som finns på varje swishbetalning, 1,50:- per överföring i dagsläget. 

Föreningar får speciella föreningsswishnummer som börjar på 123……. 

I föreningarna är det alla åldrar som hanterar pengar, unga-äldre och flera personer samtidigt.  

Om kunden vill ha kvitto får man skriva det manuellt och ange swishbetalning och ev nummer. 

Kassalagstiftningen styr hanteringen om man kommer över en viss summa.  

Idrottonline använder bokföringssystem som heter Fort Knox.  

En del riksförbund har centrala avtal för swish med olika banker. BR? 

Representanten från SISU berättar om Civilsamhällesutredningen av Dan Eriksson, KD-politiker i 

riksdagen, som gjort en stor utredning om civilsamhället.  

Föreningar är inte företag, som man ofta har velat driva det till.  

IOP, Offentlig upphandling, tex om konferenslokaler nu i Skåne eller andra varor och tjänster. IOP 

handlar om förtroende och samverkan samt partnerskap.  

Önskemål finns om lagstiftning kring IOP.  

Hemmavid får vi undersöka om Handelsbanken kan sponsra gällande betaltjänsten.  

Kanske skulle FS och/eller DS gå ut med brev till aktuella banker om avgiftsborttagning för tex 

swishbetalningar? 

Bredbandsdiskussionen kommer upp då det nu står klart att Telia klipper av kopparkabel och då kan 

företaget som på många håll i Skåne fortsatt på detta nät för att nå ut på landet inte leverera 

bredband åt alla. Drabbar landsbygden och det snart. Idag ses på bygdegårdar ett blandat behov av 

internet, vid bröllop och fester, vid konferenser och möten.  

Målet 2020 är bredband till alla i Skåne.  

7/9 kommer det att vara ett slutseminarium med framtidsforum för projektet Ta betalt! 

Vid pennan, Karin Olsson 


