
 

Direktfakturering av medlemsavgifter via Scoutnet 

Blanketten fylls i av kåren och skickas till Salt Scout. Vid eventuella ändringar 
framöver skickas en ny blankett in den 31 januari för vårens fakturering och 31 
augusti för höstens. 

Scoutkårens namn:  

Välj ett av faktureringsalternativen nedan: 
 
1. Scouterna skickar en faktura till medlemmen med avgift till riksorganisationen, ev 

samverkansorganisation och/eller distrikt. Kåren tar själv in ev kåravgift. 

 
2. Scouterna skickar en faktura till medlemmen med avgift till riksorganisationen, ev 

samverkansorganisation och/eller distrikt samt enhetlig lokal kåravgift. Kåren kan ha en 
kåravgift. 
 

3. Scouterna skickar en faktura till medlemmen med avgift till riksorganisationen, ev 
samverkansorganisation och/eller distrikt samt individuell lokal kåravgift. Möjlighet för kåren 
att subventionera. Kåren kan ha upp till 9 olika kåravgifter 

 
4. Ingen faktura skickas ut till medlemmarna, kåren får en faktura terminsvis i efterskott på 

medlemsavgiften från Scouterna. Möjligt endast för Salts Scoutkårer. 

Kåren kommer själva att lägga in våra terminsavgifter i Scoutnet under fliken 
Ekonomi/avgifter. (Gäller metod 2 och 3 endast.) 
Ni kan göra det först när Scouterna bekräftar att blanketten har kommit in. 

Ort och datum  

Underskrift  

Kontaktuppgifter till kåren 
Skriv namn, e-postadress och telefon dagtid till: 

Kårchef  

Medlemsregistrerare Scoutnet  

Kassör  
  

Salt Scout Tel 018-4302580 scout@efs.nu  
Box 23001 75023 Uppsala www.salt.efs.nu/scout  
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Val av faktureringsmetod för 
Scoutavgifter 

Alla aktiva Salt Scoutkårer behöver komplettera sina Scoutnet-uppgifter med val av 
faktureringsmetod. Svara på bifogad blankett per post eller e-post! 

Som ni vet betalar vi en medlemsavgift per scoutmedlem i våra Saltföreningar på 180 kr per år till 
Scouterna. Nu faktureras medlemsavgifterna från Scoutnet, 90 kr terminsvis, och vi har 4 
fakturaalternativ att välja mellan. 

Det som mest liknar EFS/Salt Scouts tidigare tillvägagångssätt är alternativ 4 (se bifogad             
blankett) som innebär att en medlemsfaktura för hela scoutkåren skickas till lokal kassör i slutet               
av varje termin. Då kan ni lokalt besluta om när & hur eller om ni tar in avgift från scouterna. 

Den stora möjligheten till förändring nu är om ni väljer alternativ Ett(1) vilket gör att Scouterna via 
kontaktuppgifterna er medlemsregistrerare lagt in i Scoutnet fakturerar direkt till medlemmarna, så 
scoutledarna och kassör inte behöver lyfta ett finger. Vi på Salt Scout hoppas att detta ska 
underlätta för kårerna. 

Alternativ 2 & 3 innebär dessutom en möjlighet att ta in en eller flera olika lokala medlemsavgifter 
genom valfri subvention. Om man så bara tar in 10 kr från scouten så kan det ses som ”aktivt 
ställningstagande” när det gäller medlemskap i föreningsstatistiken. 

När ni har skickat in blanketten så får kåren ett meddelande när det är klart att lägga in avgifter, och 
med information om när ni behöver vara klara med uppdateringar. Är det inte klart när Scoutnet 
"trycker på faktureringsknappen" så kommer hela faktureringen att hänga sig. Så det är viktigt att 
kåren håller tidsramen ni får eller säger till så att Scoutnet kan "stänga" faktureringen för kåren tills 
de gjort faktureringen och öppna den igen efteråt och kåren har då till nästa månad på sig att bli 
klar. 

Instruktioner om Scoutnets ekonomi-flik kan ni hitta på hemsidan 
http://scoutnet.scout.se/manual/karens-sida/ekonomi/  

På ordinarie individuella fakturan brukar det stå: 
Välkommen till xxxterminen xxxx, en termin full av äventyr, utmaningar och schyssta kompisar! Nu 
är det dags att betala medlemsavgiften. Tips om stöd, inspiration och erbjudande hittar du på 
scouterna. se! Vill du säga upp ditt medlemskap, kontakta din scoutkår. Frågor kring fakturan, 
maila faktura@scouterna.se. Glöm inte att anmäla dig för e-faktura! 

På påminnelsen brukar det stå: 
Välkommen till Scouterna Vi kan inte se att vi fått in betalning för medlemsavgiften. Här kommer 
ett nytt inbetalningskort för xxxterminen xxxx. Har du nyligen betalt avgiften kan du bortse från 
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påminnelsen. Vill du säga upp medlemskap, kontakta din scoutkår. Frågor kring fakturan, maila 
faktura@scouterna.se. Glöm inte att anmäla dig för e:faktura! 

Det kan ändra sig från termin till termin exakt vad som står men ungefär så där. 
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