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En fotbollsförening med kortkoll
Boo FF bildades 1981 strax utanför Stockholm och har under sina första dryga 25 år gått
från att vara en liten förening till en av landets största. Boo FFs modell är att skapa en
miljö där alla barn och ungdomar har möjlighet att utveckla sig själva och sin fotboll till sin
egen nivå.
En naturlig samlingspunkt är cafeterian Bovallen
på kansliets bottenvåning. Cafeterian har funnits sedan 1994 och man har från start endast
mottagit kontanter. I dagens samhälle där föräldrar inte har så mycket kontanter i plånboken
så är det klart att det ibland blev att de inte
kunde handla mer än det planerade kaffet.

Då många barn och ungdomar kommer direkt
från skolan och är hungriga ska föräldrarna
framöver kunna köpa ett klippkort där de för
varje klipp kan välja mellan två nyttiga mellispaket. Detta är en bra lösning för att ytterligare
minimera kontanthanteringen samt att vi får
vara med och påverka så att barnen äter rätt.

Nu finns inte längre den begränsningen för
sedan 2011 har föreningen en kortterminal från
Babs Paylink berättar Liv Sahlberg, klubbchef för
Boo FF.
Sedan vi införde möjlighet till kortbetalning har
det mottagits väldigt bra och man får fortfarande höra många säga ”Va tar ni emot kort?”.
Responsen har varit mycket positiv och sedan
vi fick kortterminalen har vi haft en klar ökad
försäljning berättar Liv vidare.

Verksamhet
Boo FF bildades 1981
Fotbollsverksamhet från knatte till senior
2 500 medlemmar
2 000 aktiva spelare
450 uttalade ledare
www.booff.com

Liv berättar att de inte har någon fast kassapersonal utan de som står i kassan och sköter
kortbetalningarna är oftast föräldrarna i lagen
och alla upplever det som enkelt. Vid större cuper
annordnas även försäljning i tält där man kan
köpa dryck och grillat. Vid dessa tillfällen hyr
man in en extra kortterminal som levereras till
föreningen. I april 2014 har Boo FF två större
turneringar för 12-åringar där 16 lag från Norden
och Europa möts. Vid ett sådant tillfälle är det ett
väldigt lyft med kortterminal avslutar Liv.

Swedbank Företagskort
Med rätt företagskort blir det enkelt att
hantera inköp och utlägg inom företaget.
Swedbank och sparbankerna tillhandahåller flera lösningar för olika behov.
Bankkort Business
– kortet som förenklar vardagen
Bankkort Business är Swedbank och sparbankernas bankkort för företag. När du betalar eller
tar ut pengar med ditt Bankkort Business dras
beloppet direkt från företagets konto i banken.
Via Internetbanken Företag kan du själva
beställa och administrera korten. Det finns även
möjlighet att sätta limiter för varje enskilt kort.
Dessutom ges en tydlig översikt av alla kortinnehavare och utförda korttransaktioner.
Visa Business Card
– alla inköp samlade på en månadsfaktura
Med Visa Business Card får du alla inköp och uttag sammanställda på en månadsfaktura. Visa
Business Card finns både med privat betalningsansvar och med företaget som betalningsansvarig.
För mer information kontakta närmaste
Swedbank eller sparbankskontor.

TIPS!

Kom ihåg att tömma din kortterminal dagligen så får du in
pengarna snabbt på ditt konto.

Tack för alla bidrag
Vi vill tacka för allt engagemang och alla bidrag
i vår tävling om biljetter till Melodifestivalen i
förra numret.
Här är ett urval av bidragen:
“Låt dina kunder betala med kort så har du
pengarna lätt och fort.”
“Kortbetalning är smidigt, säkert och lätt,
så använd det titt som tätt!”

Vid frågor är du alltid välkommen att kontakta Babs kundservice 08-411 10 80, babs.kundservice@swedbank.se.
Du kan också göra ett besök på Swedbank.se/babs.

