
    Januari 2022 

TSM introducerar Förenings Swish 
 

Notera inledningsvis: Alla års- och säsongsavgifter, TSM-Extra 

aktiviteter och Stödlotteriet betalas även framöver via BG (741-7678)!  

Styrelsen har beslutat att från årsskiftet införa betalningar till Företags/Förenings-
Swish.  
 
Vi har under lång tid haft pengar som under perioder funnits vid sidan om 
föreningens kassa (på privata konton och plånböcker) och bokföring. Detta i sig 
medför olika risker över tid men det följer inte heller bokföringslagen som revisorerna 
påpekat.  
 
Alla betalningar skall fortsatt ske till föreningens BG eller Swish, aldrig till privata 
konton via Swish eller på annat sätt. Föreningen hanterar heller inte längre kontanter. 
 
Vi kommer att ha två olika Swish-nummer: ett för huvudföreningen och ett för golf. 
För att hålla nere antalet transaktioner att bokföra och kostnaden för dessa så 
kommer följande principer att gälla: 
 
 

Huvudföreningens Swish-nummer är 123 530 5768 och används för: 

 
Caféet: Vi kommer att erbjuda häften om 5 eller 10 kuponger som man köper i stället 
för att betala varje gång. Dessa kuponger betalas med Swish och används sedan 
som betalning när man fikar. Om någon inte har Swish så köper man enklast en 
kupong av en kollega.  
 
Lotter (ej stödlotteriet): Varje köp av lott betalas med swish som idag men till 
föreningens nummer. Skriv typ av lott som köpet avser, t.ex. Sverigelott, Kalender, 
m.fl.  
 
Spelavgift Bridge: Säljer redan häften idag och fortsätter med det men man swishar 
till föreningens nummer 
 

 
Golfens Swish-nummer är 123 331 43 41 och används endast för 

anmälningsavgifter. 
 
Anmälningsavgift Golf: Anmälan sker som idag genom att man swishar 

anmälningsavgiften. Skillnaden är att det blir till golfens separata swish nummer.  

Som tidigare tidstämplar systemet anmälningarna och det är först till kvarn som gäller 

vid eventuella överbokningar.  

Då hanteringen för aktivitetsledaren är något mer krånglig så är det inte möjligt att 

följa anmälningarna i realtid. Besked om eventuell överbokning kan därför komma 

senare än idag. 



 

Swish används INTE inom följande aktivitetsområden: 

Matchavgift Bowling: Endast tävling i Pensionärsserien berörs. Matchprotokollet 
gäller som underlag för betalning. Alla deltagare får underlag för betalning efter 
terminsavslut. Betalning sker till Bankgiro i efterhand 2ggr/år 
 

Spelavgift Canasta: Endast avgift för eftermiddagsfika. Skrivs upp på lista och 
betalning sker till Bankgiro i efterhand 2ggr/år 
 

Övriga (Aktieklubbar, Engelska och Släktforskning): Här skriver man upp när man 
fikar på en lista och betalning sker till Bankgiro i efterhand 2ggr/år 
 

 

Spelavgift Boule, provningsavgift Vinprovning, Silversmide, Sim/Vattengympa 
och Styrketräning berörs inte av Swish införandet 
 
 

Fördefinierade belopp för följande aktiviteter: 

 
Affischer med så kallade QR-koder kommer att finnas i klubblokalen och man 
skannar via Swish-appens första sida. 
 
Fika:. Swish-nummer och beloppet 200 kr läggs in automatiskt, men kan ändras, och 
i meddelandefältet står det 10 fikakuponger.  
Vill man köpa ett häfte med 10 kuponger så behöver man alltså inte skriva något 
själv. Det räcker att skanna QR-koden.  
 
Sverigelotter: Swish-nummer och texten Sverigelott läggs in automatiskt men 
beloppet lägger man in själv och är beroende av hur många lotter man köper 
 
Bridgespel: Swish-nummer, 250 kr samt texten Bridgekuponger läggs in automatiskt 
 
 
Golfanmälningarna görs oftast hemifrån och då är det exakt samma förfarande som 
2021 (man skriver tävlingsbanan och beloppet) men ett nytt Swish-nummer 


