
Scleroseforeningens organisationskonsulent for dit lokalområde ringer til dig og orienterer om Scleroseforeningens Butiksindsamling 2018, 

om din rolle som koordinator og om Scleroseforeningens butiksindsamlings-hjemmeside. Her kan du læse om dine opgaver i forbindelse 

med butiksindsamlingen og finde svar på mange spørgsmål. 

Du modtager pr. mail: 

• Liste over tidligere tilmeldte (via Scleroseforeningens medier) til butiksindsamlingen i dit lokalområde. 

• Velkomstbrev til indsamlere

Sekretariatet annoncerer efter frivillige. Du modtager fra organisationskonsulenten oplysninger om frivillige, der tilmelder sig til dit lokalområde.

• Som koordinator skal du tage kontakt til alle frivillige indsamlere og maile/ sende velkomstbrevet til dem.

• Senest d. 22/2 bestilles indsamlingsbøsser mm. og materiale til de frivillige indsamlere. Det bestilles online her

• Saml, om muligt, dine indsamlere til et infomøde som optakt til afhentning af indsamlingsbøsser samt optælling i banken.

• Du skal registrere nye indsamlere på indsamlerlisten, og alle indsamlere skal have takkeflyers til brug ved afhentningen i butikkerne. 

• Afhentning af alle indsamlingsbøsser 

• Husk at minde dine indsamlere om, at de skal registrere hvor mange indsamlingsbøsser, de har indsamlet. Så deltager de i konkurrencen 

om en rejse for 2 til Paris.

• Optælling af pengene i banken. Pengene indbetales via girokort til Scleroseforeningens konto. Dette vil lette arbejdsbyrden med          

registrering af indbetalinger betydeligt for sekretariatets bogholder.

• Kædebutiks-listen fra sekretariatet opdeles i mindre områder, så det passer til antallet af indsamlere. 

• Forberedelse af infomøde for indsamlerne. Læs mere på hjemmesiden: scleroseforeningen.dk/koordinator under 

       ’DINE OPGAVER FØR OPSTILLING’ og ’INFORMATION TIL DE FRIVILLIGE FØR OPSTILLING’

Du modtager i uge 11 pr. post:

• Indsamlingsbøsser, strips og informationsbreve til de deltagende butikker. Sendes i kasser à 25 stk. el. 50 stk. iht. bestilling.

• ’Opstillingspakke’ med materiale til dig som koordinator og til det antal indsamlere, du har bestilt til. 

• Støttestregkodeblokke og klistermærker til de REMA 1000 butikker, der ligger i jeres lokalområde.

• Takkeflyers til butikker svarende til antal af indsamlingsbøsser (de skal først bruges ved afhentning af indsamlingsbøsser i uge 25). 

• Du modtager pr. post girokort til indbetaling af indsamlede penge fra de afhentede indsamlingsbøsser.

• Eventuelt forbered infomøde for indsamlerne. Læs mere her.

• Indsamling af alle butikslister (evt. kopier/scan) fra indsamlerne. Så har du overblik over alle butikker, hvor der står 

       indsamlingsbøsser, samt antallet af indsamlingsbøsser. 

• Kontakt en lokal bank for at lave aftale om optælling af pengene fra indsamlingsbøsserne i uge 25. Læs mere her.

Saml dine indsamlere til et infomøde som optakt til Butiksindsamlingen 2018.

• Ved infomødet skal alle indsamlere registreres på indsamlerlisten og have materialer til brug for opstilling af indsamlingsbøsser.

• Hvis du ikke mødes med dine indsamlere før afhentningen i uge 25, skal de også have takkeflyers til butikkerne svarende til antal     

udleverede indsamlingsbøsser.

Opstilling af indsamlingsbøsser i butikkerne. 

• Indsamling af alle butikslister.

• Send 1: Lister for registrering af indsamlere  2: Alle butikslister til sekretariatet, att. Pia Hansen, mail: pha@scleroseforeningen.dk,            

adresse: Poul Bundgaards Vej 1, st., 2500 Valby. 

• Udfyld online evalueringsskema. (Du modtager et link til evalueringen på mail). 

• Ros dig selv og dine indsamlere for et fantastisk stykke arbejde!

• Vinderen af vores konkurrence bliver trukket d. 10. september. Vinderen bliver kontaktet og offentliggjort.

• Hvis nogle indsamlingsbøsser har stået ’sommeren over’ skal de afhentes senest i uge 35.

I uge 10  modtager du pr. mail: 

• Butiksliste over kædebutikker som Scleroseforeningen har lavet aftale med og skema til registrering af lokale butikker.

• Pressemeddelelses skabelon

Uge 6
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Uge 13-16

Uge 6-11
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Efter uge 
25 / 35

Uge 35
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https://scleroseforeningen.dk/bestilling-af-materialer-til-indsamlingen
https://scleroseforeningen.dk/dine-opgaver-f%C3%B8r-opstilling
https://scleroseforeningen.dk/information-til-de-frivillige-f%C3%B8r-opstilling
https://scleroseforeningen.dk/information-til-de-frivillige-f%C3%B8r-afhentning
https://scleroseforeningen.dk/aftale-med-lokal-bank

