Fakta Innebandyklubben Handen
Verksamhet:

Ideell innebandyförening

Antal medlemmar:

Ca 250

Antal inbetalningar:
Inbetalningssätt:
AFFÄRSSYSTEM:

Ca 1000 per år

95% Internet 5% manuellt

Visma

Antal anställda:

0

Bankgiro Inbetalningar är en inbetalningsprodukt från
Bankgirot som förenklar rutinerna för inbetalningar
och avstämningar i kundreskontran. Eftersom all
redovisning sker elektroniskt får ditt företag en möjlighet att automatisera avstämningsarbetet. Du kan
få information om dina inbetalningar flera gånger
per dag vilket hjälper dig att effektivare planera
företagets likviditet.

www.bgc.se
Bankgirocentralen BGC AB är den ledande leverantören av betalningslösningar samt driftstjänster av e-id och e-faktura till banker i Sverige.
Bankgirot är det enda girosystemet i Sverige som hanterar alla typer av betalningar oavsett bank. Varje dag förmedlar BGC bankgirotransaktioner till
ett värde av ca 40 miljarder SEK. BGC ägs av SEB, Swedbank, Handelsbanken, Nordea, Danske Bank, SkandiaBanken, Ålandsbanken och Länsförsäkringar Bank.
För mer information, se www.bgc.se
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Kundreferens Bankgiro Inbetalningar

Hur en
målinriktad
kassör vinner
mer fritid

kundreferens Bankgiro INBETALNINGAR

– Vi har äntligen fått tid att vara
de eldsjälar vi var från början
När den ideella innebandyklubben Handen gick över till
Bankgirot och skaffade den elektroniska tjänsten Bankgiro Inbetalningar minskade arbetsbelastningen med
över 90 procent. Klubbens kassör Conny Augustsson
fick mer fritid och mer tid för att engagera sig i medlemmarna.

Conny Augustsson, kassör i IBK Handen sedan många
år tillbaka, minns hur mycket administrativt jobb det
var bara för några år sedan, med tomma inbetalningskort som fylldes i för hand:
– Det tog tid och påminnelser fick skickas ut, men det
funkade. Tills internet kom. Då skrev medlemmarna
bara ”Johansson” på inbetalningarna och man fick jaga

alla föreningens Johansson för att kunna pricka av rätt
inbetalning.
Inbetalningskorten var då adresserade hem till Conny,
som registrerade allt i ett excelark. Susanne, föreningens sekreterare, bockade därefter av betalningarna i ett
annat excelark, i medlemsregistret.
– Det var riktigt tungt emellanåt, medger Susanne och
berättar att hon blev frustrerad när någon medlem
knackade på dörren för att prata när hon satt och prickade av betalningarna manuellt.
Klubben la vid denna tid, 2005, uppskattningsvis ner
30 timmar i veckan på administration kring ekonomin.
Ändå hade man bara 250 inbetalningar per år att hantera, jämfört med dagens 1 000.
– På ett företag anställer du någon till kundreskontran,
som har det som sitt yrke och får betalt. Här pratar vi
om folk som gör det på sin fritid, menar Conny som
till vardags arbetar som ekonomichef på ett företag i
Tyresö.
Arbetet förenklas med Bankgirot

När klubben så småningom köpte in ett fakturaprogram
slapp Conny och Susanne visserligen att skriva inbetalningskorten för hand och det administrativa arbetet halverades. Men den manuella avprickningen kvarstod och
det var fortfarande mycket pappersarbete för Susanne,
som fick insättningsuppgifterna hem i brevlådan.
För att göra arbetet lite enklare gick Susanne till banken
för att öppna ett Bankgironummer. Tack vare det fick
klubben nu insättningsuppgift via internet som man
skrev ut, prickade av i medlemsregistret och stämde av
med fakturan.
Bankgiro Inbetalningar frigör mer tid

Den stora vändningen kom när klubben skaffade den
elektroniska tjänsten Bankgiro Inbetalningar. Samtidigt lyckades klubben, genom en reklamdrive, komma
över affärssystemet Visma.

”Det är många timmars besparing av
värdefull fritid.”
Conny Augustsson, kassör IBK HANDEN

Bankgiro Inbetalningar redovisar alla inbetalningar,
även om medlemmen inte anger något OCR-nummer.
Idag laddar Conny bara ner en fil från Internetbanken
och matchar den mot Visma. Om något är fel eller någon
har en restbetalning, så syns det direkt.

kundreferens Bankgiro INBETALNINGAR

– Alla som har ett föråldrat system och hundra medlemmar eller fler kommer att spara tid med Bankgiro
Inbetalningar.
Susanne berättar att hon nuförtiden har tid att vara
social, att fika och prata med medlemmarna. Den modernare ekonomihanteringen har helt enkelt lett till en
bättre atmosfär på klubben.
– Nu är det så att antingen har jag tryckt på knappen eller
så har jag inte det. Och när jag har tryckt på knappen
så blir det rätt. Vi har äntligen fått tid att vara de eldsjälar
vi var från början och som krävs för att en förening
ska överleva, säger Susanne.
Ytterligare förbättringar med OCR-referens

För att få ännu bättre kvalitet i avprickningsarbetet planerar föreningen att skaffa tillvalet OCR-referenskontroll, vilket kommer att minska felprocenten ytterligare.
Arbetstiden kommer då att gå ner till 30–45 minuter i
veckan, uppskattar Susanne.
– Helt suveränt. Felprocenten har minskat radikalt och
det tar inte mer än ett par sekunder, säger Conny.
Sedan föreningen skaffade Bankgiro Inbetalningar lägger
Susanne och Conny ner 1–2 timmars jobb i veckan.
Detta trots att inbetalningarna har ökat till cirka 1 000
stycken per år, eftersom medlemmarna idag införskaffar
en del av klubbkläderna själva.

”Alla som har ett föråldrat system och
hundra medlemmar eller fler kommer att
spara tid med Bankgiro Inbetalningar.”
– Det hade aldrig gått med det gamla manuella systemet. Tänk att pricka av tusen inbetalningar för hand,
utbrister Conny och räknar snabbt ut att klubben
sparar runt 120 timmar per år genom att använda
Bankgiro Inbetalningar istället för det gamla manuella
systemet.
– Det är många timmars besparing av värdefull fritid,
säger Conny och rekommenderar varmt andra ideella
föreningar att göra detsamma. Han tror att många föreningar jobbar i tungrodda system av kostnadsskäl och
av gammal vana.

På frågan vad de gör med all extra tid svarar Conny:
– Vi kan kvalitetssäkra föreningen på ett helt annat
sätt, till exempel genom att lägga mer tid på utbildning
och utveckling av våra ledare, i och med att vi nu har
tid att komma närmare våra medlemmar.
Så här gick det till när IBK Handen fick mer fritid:

2005: Tre föreningar slås ihop. Tre PlusGironummer.
Namn på betalare skrivs in i excel.
Arbetsbelastning: ca 30 h/vecka.
2006: Två PlusGironummer försvinner. Fakturaprogram köps in. Avprickning sker manuellt i excel.
Arbetsbelastning: ca 15 h/vecka.
2007: B
 ankgiro öppnas. Insättningsuppgift på papper.
Inbetalningar prickas av manuellt. Arbetsbelastning: ca 10 h/vecka.
	Internetbank skaffas. Insättningsuppgift via
Internet. Inbetalningar printas ut och prickas av
manuellt.
2009: Visma och Bankgiro Inbetalningar införskaffas.
Arbetsbelastning: ca 1–2 h/vecka.
2010: E
 ventuellt införskaffas tjänsten OCR-referenskontroll. Arbetsbelastning: ca 30–45 minuter/
vecka.

