1. Vi har allt mindre kontanter och betalar mer och mer
med kort
2. Klubben hanterar stora summor kontanter som ska
räknas och hanteras
3. Bankerna blir allt motvilliga mot att ta emot kontanter
4. Säkerheten

Utveckling av systemet
 Vi har sedan mars/april arbetat med att utveckla ett
kontantfritt system.
 Detta har vi under juni- och julimånad testkört med
våra tävlingsledare och kontrollerat att det allt
stämmer.
 Vi hoppas att det nu kommer att ske en friktionsfri
igångkörning av systemet.

1. Om Du vill gå med i systemet sätter Du in en summa
(valfritt) på klubbens konto
2. När detta är gjort kommer Du att få ett personligt kort
3. Detta visar Du upp i samband med betalningen och Du slipper
att lägga upp kontanter
4. Om Du har fått ett Bonusspel skriver Du Ditt MID-nummer
på kupongen och lämnar den i samband med att vi tar upp
betalningen. Den kommer att alltid vara värt 40.- för Dej och
registreras på Ditt konto.
5. Spelavgiften dras från Ditt konto
6. När Du har cirka 100.- kvar på Ditt konto kommer vi att
meddela Dej att det är dags att fylla på Ditt konto.
När Du så önskar kan Du få ett kontoutdrag, där Du kan se
Dina insättningar, Dina bonusspel som Du har lämnat och Dina
spelavgifter.

 Det gör vi den första september.
 Vill Du vara med i systemet från start måste vi ha Din
första insättning senast den 20 augusti.
 Detta för att vi ska kunna tillverka de personliga korten
och göra registreringen i systemet.
 Om Du vill avvakta med att gå in i systemet gör Du det
när det passar Dej.
 De som har betalt in senast en tisdag kommer in i
systemet påföljande måndag.
Om Du av någon anledning vill lämna systemet, meddelar Du
detta och vi kommer omgående reglera Din fordran.

 Du sätter in eget valt belopp (~500 kr) på klubbens
bankgirokonto (657-3505) och skriver Ditt
medlemsnummer (MID) och namn på betalningsavin.
 Vill Du vara med i systemet från start måste vi ha Din
första insättning senast den 20 augusti.
 Vi kommer sedan ge Dej ett personligt kort under
perioden fram till den 1 september, när vi kör igång
systemet.
 Det går bra att avvakta med att gå med i systemet. Efter
den 1 september kommer vi aktivera fler spelare en gång i
veckan (måndagar).

