Till lokalgrupper angående produktförsäljning 2018,
Snart är vi halvvägs igenom hösten vilket ju innebär att julen snart är här. Och
juletider brukar innebära att många av er passar på att sälja Afrikagruppernas
produkter. Det är så roligt att så många av er engagerar er för att få in pengar till
arbetet för rättvisa. Tusen tack för det!
Lokalgrupper administrerar försäljning direkt och betalar via faktura
För att göra det mer smidigt med försäljningen av produkter, och slippa kontrollmejl
och redovisning efter försäljning har vi på förslag en ny rutin kring hanteringen av
produkter mellan kansliet och lokalgrupper.
Förslaget är:
1. Att lokalgrupper som säljer frökort och andra produkter beställer produkter (antal
och sort) genom att skriva till insamling@afrikagrupperna.se. Beställ vad ni
uppskattar att ni kommer sälja fram tills årsskiftet då ni får faktura på dessa produkter
sedan. Det går såklart att beställa fler produkter efter hand de säljs.
2. Sälj produkterna och ta betalt från köpare via eget konto inom lokalgruppen.
Försäljningen går till lokalgruppens egen kassa (sparas till kommande faktura).
3. I februari kontaktar kansliet lokalgruppen inför att fakturan skickas ut på de
beställda produkterna från föregående år.
Bidraget till södra Afrika-insamlingen via 90-kontot registreras alltså när
lokalgruppen betalar fakturan.
Produkter som lokalgrupper redan har
För produkter ni eventuellt redan har på lager och planerar att sälja, kan köpare betala
till Afrikagruppernas 90-konto direkt, betalningen går då direkt till södra Afrikainsamlingen men kommer inte att administreras specifikt per lokalgrupp (spåras till
specifik försäljningsplats eller ort). Om ni önskar veta exakt hur mycket pengar ni
samlat in via försäljning vid ett lokalgruppsevent, använd ett konto inom
lokalgruppen (tex. lokalgruppers PG/BG, eller en medlems konto eller swish). När ni
sätter in en totalsumman från denna försäljning till 90-kontot, skriv vilken lokalgrupp
det kommer ifrån så administreras pengarna med lokalgrupp.
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Vi hoppas med denna nya rutin att det ska gå smidigare att administrera försäljningen
av produkter, samt att ni direkt i lokalgrupperna ser hur mycket pengar ni samlat in
som stöd till partnerorganisationer. Plus slipper redovisa och stämma av antalet
produkter sålda gentemot kansliet efter varje försäljningstillfälle. Denna nya rutin gör
det också möjligt att hålla bättre ordning på våra produktlager och planera
beställningar och följa upp försäljningen. Som ni också vet har systemet med att
bocka av mot hämtade produkter varit rätt invecklat att ha koll på.
Med detta sagt varmt välkomna att höra av er redan nu om frökort och andra
produkter inför jul! 😊
En påminnelse angående 90-kontot
Användningen av Afrikagruppernas 90- konto får endast användas för insamling till
Afrikagrupperna. Det är inte möjligt att ”låna ut” 90- kontot till någon annan
organisation eller aktör för insamling och sedan be att få dessa pengar uttagna. Enligt
regelverket för 90- kontot får Afrikagrupperna endast samla in pengar till de ändamål
som vi angivit i vårat avtal medsvensk insamlingskontroll. Vi riskerar vårat 90- konto
och därmed organisationens möjlighet att bedriva insamling, om vi gör det.
Allt gott,
Boel och Sanna
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