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     Älmhult 20180128 

Kära Faddrar & Medlemmar i Barn och Framtid!  

      

Första Fakturan FORTNOX  

En del av er har nyligen, via er e-post, fått er första betalningsavi från föreningens nya bokförings & 

faktureringsprogram, Fortnox! 

-Vi har efter ett idogt arbete lagt upp alla fadderbarn och faddrar i vårt nya system. Därtill kopplat samman 

fadderbarn med respektive fadder/faddrar sistnämnda med tillhörande e-postadresser så att betalningsavier kan 

skickas ut utan kostnad.  

Ännu inte fått någon betalningsavi? 

 Har ni ännu inte fått någon avi kan detta bero på att ni redan har betalat för delar av eller 

hela året 2018 föregående räkenskapsår.  

 Att vi ännu inte skickat ut betalningsavier för just ert barnhem 

 Den ligger bland skräpposten (avin (fakturan) kommer från Fortnox med Barn och framtid 

som avsändare) 

 Ny e-post som vi inte har…men då lär ni inte kunna läsa detta heller.  

 
När och hur många e-postavier får jag? 

Betalningsavin skickas ut 20 dagar innan den ska vara betald. Att avin har ett sista datum för betalning är för att vi i 

bokföringen enkelt ska veta om någon avviker men också som information till er kring när ni betalade sist en fråga 

våra barnhemsansvariga ofta får.  

Betalas inte avin/fakturan går den inte till inkasso då fadderskapet är frivilligt och inte juridiskt bindande.  

Avin ska istället ses som en påminnelse av att ni stöder ett eller flera barn på barnhemmen via vår förening.  

Intervallen för hur avierna kommer skickas ut är baserat på det gensvar barnhemsansvariga fått i sin kontakt med 

er utifrån tre(3) givna intervall;  

 Månatligt (12 st. per år) 150 sek x 12 

 Halvårs (2 st.) 900 sek x 2 

 Årsvis (1st).  1800 sek 

Vår förhoppning är att vi med hjälp av tydliga intervaller att välja mellan samt att utskick sker via e-post kommer 

underlätta för oss alla som stödjer och jobbar frivilligt i föreningen.  

Betalar någon med stående överföring via sin bank går det ypperligt att fortsätta med.  Men vi vill gärna att ni i så 

fall uppger ert nya kundnummer (finns överst på avin) som avsändare (alternativt barnets nummer). Detta kommer 

underlätta oerhört mycket för vår kassör vid bokföringen. Om ni betalar via bankgiro, ange gärna tydligt vad 

betalningen avser, kundnr, månad, medlemsavgift, julklapp/födelsedagspresent, etc.  
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Om jag inte gjort något val? Kan jag ändra intervall? 
Om vi av olika anledningar inte fått något svar kring hur ofta NI vill betala har vi satt intervallet på månatligt. Vill 
man som fadder ändra intervallet, kontakta vår kassör. ullamaj@barnochframtid.se 
 

Barnsjukdomar   
Vi ber er ha överseende att det kan uppstått barnsjukdomar när vi lagt över all bokföring och fakturering i ett nytt 

program. Det finns ingen masterplan för hur det ska se ut. Vårt angreppssätt har varit 

 ”Om vi startade föreningen idag hur skulle vi då gjort och hur blir det enkelt och lättförståeligt för såväl faddrar som för alla som 

arbetar ideellt med föreningen”. 

Om ni upptäcker något som verkar galet eller om ni har några frågor/funderingar kring avierna, utskick etc. är ni 
varmt välkomna att kontakta respektive barnhemsansvarig, kassör eller mig. 
 
-Tack för ert stöd som faddrar & medlemmar, det betyder allt för barnen! 
 
Vänliga hälsningar,  
 
David Carlson Ordf. Barn och framtid   
david@barnochframtid.se  

 

P.S. Glöm inte medlemsavgiften för 2018. 
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