Rutiner kring betalning i cafeterian
För att minska administrationen och öka säkerheten kring cafeterians hantering av
kontanter har styrelsen tagit fram nya rutiner kring hur betalning ska gå till fr.o.m.
terminsstarten hösten 2018.

Förskottspärmen
ALLA familjer som handlar regelbundet i cafeterian uppmanas att vid terminsstart
sätta in pengar i förskottspärmen.
Förskottspärmen innebär att man sätter in valfri summa via kortbetalning eller
Swish på ett “konto” (= blad) i förskottspärmen där sedan varje köp avräknas. Hela
familjen kan använda samma ”konto” men naturligtvis kan varje familjemedlem ha
ett eget om ni tycker det är bättre. Skulle det vara så att ni sätter in för mycket
pengar och t.ex. slutar på ridskolan kontaktar ni styrelsen,
kassor@sundbyridklubb.se, så ser vi till att ni får pengar tillbaka. Varje köp
administreras och signeras i förskottspärmen av den som har caféet öppet.

Kontanter
Vi vill ha så lite kontanter som möjligt i omlopp. Om kontanter är det enda
betalningsmedel som finns att tillgå säger vi inte nej till detta men vi ser gärna att ni
väljer andra betalningssätt. Vi tar under inga omständigheter emot enkronor eller
tvåkronor. Vi kommer således ha en begränsad växelkassa.

Swish och tillgodokvitto
Det går bra att swisha om beloppet överstiger 20 kronor. Om du inte vill handla för
20 kr så kan du få ett ”tillgodokvitto”. Dessa kommer att finnas i cafeteriapärmen.
Den som har hand om cafeterian skriver då upp hur mycket du har tillgodo inför
nästa besök i cafeterian.

Kortbetalning
Det går fortsatt bra att betala med kort. Även vid kortbetalning ser vi gärna att
beloppet överstiger 20 kr. Om mindre belopp så kan detta hanteras som vid Swish
betalningar.

Genom att minska antalet små transaktioner och minimera kontanthanteringen
kommer klubben spara pengar som annars försvinner i avgifter. Vi som jobbar med
ridklubbens ekonomi kommer också få tid över till andra viktiga uppgifter.
Det är säkrare för oss alla att det inte finns stöldbegärliga kontanter där våra barn
spenderar sin fritid.

Vi får påminna varandra och hjälpas åt att införa detta.

Synpunkter och frågor
Synpunkter och frågor skickas till kassor@sundbyridklubb.se

Sugen att hjälpa till?
Om du har basala kunskaper kring ekonomi och bokföring och/eller känner att du är
duktig på administration får du också gärna ta kontakt. Det finns utrymme för alla
insatser stora som små.

