Till Målsman
Majblomman - alla barns blomma
Nu börjar våren närma sig och snart slår årets majblomma ut! Den 12 april börjar årets insamling till barn i
Sverige som på olika sätt har det besvärligt.
I år har ditt barn möjlighet att vara med och sälja majblommor.
Majblomman är Sveriges största barnhjälpsorganisation och cirka 100 000 barn i hela landet deltar i
insamlingen. Förra året samlade barnen in 65 miljoner kronor i hela landet. Genom deras insatser har många
barn fått välbehövlig hjälp.
I Linköping samlades det in drygt 542 000 kronor vilket betydde att 250 barn i Linköping fick ett bidrag.
Vid insamlingsstarten den 12 april kommer ditt barn att få en påse som innehåller majblommor, säljtips och
ett personligt redovisningskuvert med sig hem.
Läs gärna igenom detta tillsammans med ditt barn. Barnen får även en säljväska för säker förvaring av blommor
och pengar.
När blommorna är slutsålda eller när insamlingsperioden är slut den 3 maj, tar ditt barn med sig
redovisningskuvertet och väskan till skolan. Barnen behöver inte sälja alla blommor som finns i påsen, de
överblivna blommorna lämnar man tillbaka tillsammans med pengarna.
Om blommorna däremot skulle ta slut kan man givetvis få en ny påse av skolan.
Nytt är att samtliga kommuner i Sverige kan använda sig av SMS-betalning.
Se mer på majblommanilinkoping.se/roligt-och-filmer/ "Ta betalt med SMS!"

Fyll i denna talong och lämna tillbaka den till skolan/scoutkår. Jag tillåter att mitt barn____________________
Samt att mitt barn får sälja med SMS-betalning! JA_____ NEJ____
genom, Skolas/Kårens namn ____________________________ klass/kår____________________ får sälja
majblommor. Jag ansvarar för att pengar och överblivna blommor redovisas till skolan på rätt sätt.
Målsmans underskrift ______________________________________________________________________________________________
Namnförtydligande _________________________________________________________________
Telefonnummer ____________________________________________________________________
E-post ____________________________________________________________________________

Så här tar du betalt med SMS
Du behöver ingen egen mobiltelefon. Köparen använder sin telefon!
SMS-köp
1. Köparen skickar din SMS-kod till 72970.
2. Köparen visar dig SMS-kvittot på sin telefon. Där står ditt namn och beloppet som är betalt.
3. Du lämnar över majblommorna. Klart!
(se exempel här).

SMS-svar
Att tänka på:


En SMS-kod ser ut så här: Maj abcd 20



"abcd" motsvarar den kod som du fått. "20" är så många kronor som majblommorna kostar.



Obs! Köparen måste göra mellanslag.

Registrera dig
Du behöver ett mobilnummer eller e-postadress som tillhör dig själv eller en vuxen.
Klicka här för att fylla i uppgifter och få din SMS-kod.

Den kod (på fyra bokstäver) som du får skrives in på din prislista. Se exempel här!
Prislistan kan även skrivas ut se prislista.
Nu är du redo för att sälja med SMS!
Kolla din insamling
Du kan alltid kolla din insamling! Fyll bara i dina inloggningsuppgifter (SMS-kod och telefonnummer) här.
Avsluta din SMS-insamling mer info här!
När du har sålt klart avslutar du ditt SMS-konto. Logga in på din sida här och klicka "avsluta kod". Då får du
hela SMS-försäljningen på mejl eller SMS. Fyll i beloppet på ditt redovisningskuvert.

