
 

Regler för bössinsamlare inom Barncancerfonden Norra 
 

Bössinsamlare förbinder sig att följa dessa regler och även 

anvisningar från föreningens bössansvarige: 

 

o Stationärt utställd bössa skall vara numrerad, plomberad och om möjligt 

fastkedjad och låst och försedd med Barncancerfonden Norras etikett.  

 

o  Bössan bör vara placerad vid butikskassa eller annan plats där den är 

under bra uppsikt, låst och fastkedjad. Kedjor och lås finns att köpa på 

en järnhandel. Utlägg för kedjor, lås mm ersätts mot kvitton som 

skickas till kansliet. 

 

o Vid handtaget finns det ett nummer inristat. Skriv gärna upp det så du 

vet vilken sparbössa du satt ut på vilket insamlingsställe. Bra att veta om 

bössan t ex går sönder eller blir stulen, då måste det meddelas till den 

bössansvarige. 

 

o En plomb ska alltid sättas på bössan för att låsa den. Vid behov av 

plomber och etiketter erhålls dessa från bössansvarige. 

 

o En klisterlapp med ditt namn och telefon nummer ska sitta under alla 

bössor. Vid hämtning av bössan i affären, visa upp din legitimation så 

personalen kan kontrollera den mot namnet under bössan. En viktig rutin 

att arbeta in så inte ”vem som helst” kan hämta bössan. 

 

Bösstömning:  

 

o Plombering av bössa skall om möjligt brytas i närvaro av 

banktjänsteman på den bank där pengarna lämnas in för räkning. Bössan 

plomberas direkt efter tömning av föreningens bössansvarige. 

  

o Pengarna skall sättas in direkt på Bancancerfonden Norras bankgiro, 

903-0800, eller plusgiro, 90 30 80 – 0. Eventuell avgift för räkning av 

pengarna ska dras direkt från den insamlade summan före insättning. På 

insättningsblanketten skall du skriva insamlingsbössans nummer, 

ditt namn och på vilket ställe den stått (t.ex affärens namn). 

 

o Insamlingsbössan får ej överlåtas eller utlånas utan tillstånd från 

bössansvarige. 

 

 

 

 

 

o För insamling på allmän plats krävs tillstånd som bössansvarige eller av 

denne utsedd person ansöker om hos polisen. 

 



o Vid insamling på allmän plats får insamlingsbössan inte lämnas utan 

tillsyn. Insamlingen skall övervakas av bössinsamlare eller person 

utsedd av bössansvarige. 

 

o Insamlingsbössor som inte använts under ett år skall returneras till 

bössansvarige. 

 

o Bössinsamlare måste vara medlem i Barncancerfonden Norra. 

Medlemskapet är kostnadsfritt om bössinsamlaren inte vill betala 

medlemsavgift. 

 

o Bössinsamlare skall kunna legitimera sig med godkänd legitimation. 

 

o Vid stöld av insamlingsbössa skall detta omgående anmälas till polis 

och bössansvarige. Bössinsamlare ansvarar för att detta utförs. 

 

o Om insamlingsbössa av annan anledning försvinner så skall detta 

rapporteras till bössansvarige. 

 

o Trasig insamlingsbössa skall returneras till bössansvarige. 

 

o Bössinsamlare som inte följer dessa regler eller anvisningar från 

bössansvarige måste omgående returnera tilldelade insamlingsbössor. 

 

 

Om ni undrar över någonting ang. bössorna eller behöver mer plomber, kontakta Per-Erik på  

 

Tel: 090-77 27 00 

E-post: norra@barncancerfonden.se 

 

 

Önskar ni skicka tillbaka bössorna ska de skickas till:  

 

Barncancerfonden Norra 

Umestan Företagspark hus 3 

903 47 Umeå 


