Rutiner för medlemmarnas inbetalningar till klubben.
För att underlätta klubbens administration och väsentligen minska arbetsinsatsen av
skattmästarfunktionen har klubben i december 2010 infört ett s k OCR-bankgiro. Detta innebär
att alla inbetalningar från medlemmarna till SSFK måste ske till ett detta OCR-bankgiro, och att
man måste ange ett s k OCR-nr vid inbetalningen.
För att underlätta för klubbens administration, och för att spara både tid och pengar, ber vi dej
följa dessa instruktioner.
Det finns två anledningar för en medlem att betala in pengar till klubben.
En faktura ska betalas
Pengar ska sättas in på medlemmens ”tillgodo-konto” (TG-konto).
En inbetalning kan göras på olika sätt:
Via Internet
Via pappersblankett som postas till bankgirot (eller plusgirot)
Via pappersblankett på ett bankkontor
Om du har tillgång till Internet ber vi dej att alltid i första hand göra inbetalningar där. Dessa
inbetalning är mycket enklare att hantera än inbetalningar via pappersavier.
Här beskrivs i mer detalj hur detta ska gå till i de olika fallen.

Betalning via Internet
Betalning av faktura:
Betala till SSFK’s OCR bankgiro 694-2528
Betala det exakta fakturabeloppet som står angivet på fakturan
Ange fakturans OCR-nr. Detta nr finns angivet i övre delen av fakturan
Om du har flera fakturor att betala vid samma tillfälle ber vi dej göra flera inbetalningar,
en per faktura
OBSERVERA att varje faktura har ett unikt OCR-nr
Inbetalning till ditt TG-konto
Betala till SSFK’s OCR bankgiro 694-2528
Betala det belopp du vill sätta in på ditt TG-konto. Vi ser gärna att du betala in jämna
1000-tal kronor, men du får givetvis betala in valfritt belopp.
Ange ditt eget unika OCR-nr för inbetalning på ditt TG-konto. Detta OCR-nr finns
angivet i den medlemsinformation med information om bl a dina kommande aktiviteter,
obetalda fakturor, flygstatistik etc som du får utskickat regelbundet.
OBSERVERA att du alltid använder samma OCR-nr för inbetalning på ditt TG-konto.

Betalning via pappersavi (att posta eller vid besök på bankkontor)
Betalning av faktura:
Betala till SSFK’s OCR bankgiro 694-2528
Betala det exakta fakturabeloppet som står angivet på fakturan
Ange fakturans OCR-nr i meddelandefältet på pappersavin. Detta nr finns angivet i övre
delen av fakturan
Om du har flera fakturor att betala vid samma tillfälle ber vi dej göra flera inbetalningar,
en per faktura
OBSERVERA att varje faktura har ett unikt OCR-nr
Inbetalning till ditt TG-konto
Betala till SSFK’s OCR bankgiro 694-2528
Betala det belopp du vill sätta in på ditt TG-konto. Vi ser gärna att du betala in jämna
1000-tal kronor, men du får givetvis betala in valfritt belopp.
Ange ditt eget unika OCR-nr för inbetalning på ditt TG-konto i meddelandefältet på
pappersavin. Detta OCR-nr finns angivet i den medlemsinformation med information om
bl a dina kommande aktiviteter, obetalda fakturor, flygstatistik etc som du får utskickat
regelbundet.
OBSERVERA att du alltid använder samma OCR-nr för inbetalning på ditt TG-konto.
Som framgår av ovanstående vill vi att du alltid ska använda dej av vårt OCR bankgiro 6942528, och inte länge använda det bankgiro vi använde tidigare. Vi kommer även avveckla
(stänga) vårt plusgiro. Om du använder Internetbank ber vi dej TA BORT SSFK’s gamla
bankgiro och plusgiro från din Internetbank, för att undvika misstag i framtiden.
Om du har frågor kring detta är du välkommen att kontakta IT-chefen eller skattmästaren.
Klicka här för kontaktinformation.
Tack för din hjälp!
Mvh
Skattmästaren och IT-chefen

