
 
 
 

Föreningen Flygande Veteraner, Flygplatsinfarten 41, 168 67 BROMMA, telefon 08-29 50 33, fax 08-29 75 05 
Org.nr 802012-9378, e-mail info@flygandeveteraner.se, hemsida www.flygandeveteraner.se 

 

 
     
Bankgirofadäs 
 
Föreningen har två olika bankgiron. På årsbasis så är det totalt cirka 400 löpnummer (skick) 
med varierat antal avier som redovisas. Bankgirot 245–5657 används till reseinbetalningar, 
postorderförsäljning och fadderskap medan bankgirot 5045–7118 i huvudsak är avsett för 
medlemsavgifter. Inbetalningar av medlemsavgifter sker som mest i samband med årsskiftet. 
 
Förutom att nya och befintliga medlemmar betalar in sin medlemsavgift trillar samtidigt – allt 
som ofta – en frivillig och mycket uppskattad penninggåva in till föreningen. Tack! 
 
Tills för några år sedan så skickade banken ut alla avier via post till vårt Servicecenter på 
Bromma för hantering i medlemsregister och bokning av resor. Denna service blev mer och 
mer dyrköpt och upphörde plötsligt under våren 2018 när vi integrerade bokföringen. 
 
Det gick att få avier utskickade fortsättningsvis men till ett pris av 19 kr per löpnummer 
(skick). Registrering av medlemmar och inbetalningar är fundamental i föreningen och för att 
säkerställa hanteringen men ändå hålla nere kostnader så skapade vi en process där jag laddar 
ner respektive löpnummer från bankgirots hemsida och mejlar dessa filer till Servicecentret.  
 
Något jag inte uppmärksammat, förrän alldeles nyligt är att vid de tillfällen som aviantalet är 
fler än 100 måste nedladdningen göras i flera steg, ett för varje hundratal. Vid en handfull 
tillfällen runt årsskiftet, där det är få bankdagar och många medlemsinbetalningar, är ntalet 
avier ibland över 200. Detta faktum har drabbat flera medlemmar som inte fått sina 
inbetalningar registrerade och heller inte någon tidning distribuerad nu i mars.  
 
Detta är mycket olyckligt då det förorsakat en hel del arbete, förtvivlan och förvåning samt ett 
ofullständigt medlemsregister. Totalsumman av inbetalningarna är fortsatt korrekt men 
fördelningen mellan medlemsavgifter och gåva till hangar blir sannolikt något justerad nu när 
alla avier gås igenom i efterhand. 
 
Jag uppskattar mycket det arbete som görs av funktionärer på Servicecenter som också 
tvingats hantera detta dilemma. Tack också till tålmodiga medlemmar som får vänta onödigt 
länge på er tidning. I händelse att någon har anhöriga som jobbar på Bankgirots support får ni 
gärna hälsa dem så gott. De kunde leda mig rätt när vi fått dokumenterade avinummer från 
medlemmar med bekräftat datum för inbetalning. 
 
 
Ödmjuka vårhälsningar; Lars Sveding, Bromma den 6 maj 2020 
 
 

 


