Frågor och svar kring tillgodokonton (TGkonton) hos SSFK
�

Vad är ett tillgodokonto?
o Varje medlem i SSFK har ett konto i klubbens bokföring som kallas tillgodokonto.
Varje gång en faktura skapas för en medlem kontrolleras automatiskt om det finns
pengar på TGkontot. Isåfall dras pengarna från TGkontot, och fakturabeloppet blir
0 kr (eftersom fakturan betalades från TGkontot)
Eller enklare uttryckt: det är ett sätt för varje medlem att göra förskottsinbetalningar
till klubben, för kommande fakturor.

�

Vad är det för fördel med ett TG konto för medlemmen?
o Om man alltid har pengar på sitt TGkonto behöver man inte sköta om betalning av
en faktura, det är redan betald när man får den. Man riskerar heller inte att fakturan
inte betalas i tid. Det är ett mycket bekymmersfritt sätt att hantera kostnaderna
med att flyga.

�

Vad är det för fördel med ett TG konto för klubben?
o Administrationen blir enklare, eftersom fakturan betalas direkt den skapas. Därefter
är fakturan klar i bokföringen.
Det förbättrar klubbens kassaflöde som minskar behovet för klubben att använda
kontokrediter i banken.
Klubben behöver inte bevaka obetalda fakturor, eller administrera påminnelser,
krav, o s v.

�

Hur sätter man in pengar på sitt TG konto?
o Du betalar till klubbens vanliga OCR bankgiro 6942528. Som OCR kod anger du den
kod som alltid står i den medlemsinformation som skickas ut varje månad till
medlemmarna. Denna kod består av sex tecken, där de första fyra tecknen alltid är
ditt medlemsnummer.

�

Kan man betala in pengar hur ofta man vill?
o Ja. Varje gång du betalar in pengar får du automatiskt ett mail som bekräftar att
inbetalningen har bokförts. Du får dessutom veta i samma mail hur mycket som f n
finns på ditt TG konto, efter den nya inbetalningen.

�

Finns det något minimibelopp för att betala in sitt TG konto?
o Nej, du kan betala in hur små och hur stora belopp du vill.

�

Kan man ha en fast överföring?
o Ja, det går utmärkt så länge OCRkoden är angiven. En fast inbetalning är ett utmärkt
sätt att enkelt finansiera sin flygning. Uppskatta din årskostnad, och sätt in en 12del
varje månad. Enkelt, eller hur?

�

Hur vet jag vad som finns kvar på mitt TG konto, och vad som hänt med pengarna där?

o

I medlemsinformationen som varje medlem får varje månad finns det ett avsnitt (del
4) som visar ingående saldo på ditt TG konto i början av året, utgående saldo just nu,
samt alla inbetalningar och utbetalningar som skett under året.
Dessutom, som beskrivits ovan, om du betalar in till ditt TGkonto får du nåt
inbetalningen bokförts automatiskt ett mail som anger saldot på ditt TGkonto.

�

Om jag har en obetald faktura och sedan sätter in pengar på mitt TG konto, vad händer då?
o Skattmästaren kontrollerar regelbundet om det finns obetalda fakturor för
medlemmar som dessutom har pengar på sitt TGkonto. Då betalas fakturan från
medlemmens TGkonto. Om pengarna på TGkontot inte räcker för att betala hela
fakturan sker en delbetalning av fakturan.

�

Om jag av någon anledning behöver få tillbaka pengar jag betalat in på mitt TG konto, kan
jag få det?
o Givetvis. Det är bara att kontakta skattmästaren.

�

Jag ser inte ett svar på min fråga, vad gör jag?
o Kontakta skattmästaren med din fråga.
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