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Uppland Fotbollförbund domarutskott har beslutat följande:

Från och med säsongen 2013 kan man betala domaren/domarna på följande 2 sätt:
1. Kontanter (precis som förrut)
2. Swish (se mer info nedan)

Att betala till domarens konto som vissa föreningar har börjat med är inget vi stödjer!
Detta kan ske endast i nödfall och efter godkännande från domaren i aktuell match.

Alla domare är skyldiga till att ha ett Swishkonto för att kunna ta emot pengar på detta sätt.

För er i föreningen betyder detta att ni slipper kontant hantering DOCK måste ni se till någon/några 
ansvariga i lagen ansluter sig till Swish samt ladda ner appen som gör det möjligt att föra över pengar.
Denna person ska göra detta i domarrummet i samband med att han får kvittot.

Swish - För över pengar på sekunden!
Storbankerna har under vintern lanserat en ny betalningslösning som underlättar för er som vill kunna 
föra över pengar till en kompis, lagledare, domare osv. 

Den som vill kunna skicka pengar behöver ha en smart-phone. För att föra över pengar knappar man 
sedan bara in mottagrens mobilnummer samt belopp och trycker på skicka. I samma sekund finns 
sedan pengarna hos mottagaren. Överföringen sker alltså i realtid till skillnad från en vanlig 
banköverföring som ofta tar 1-2 dagar på sig att komma fram.

Ta emot pengar
Du kan alltid ta emot pengar via Swish, oavsett telefontyp. Det räcker att aktivera Swish i din 
internetbank samt ansluter ditt mobilnummer till ett av dina konton.
Du behöver inte ladda ner Swish-appen eller ha aktiverat Mobilt BankID.

Skicka och ta emot pengar
1. Aktivera Swish i din internetbank samt anslut ditt mobilnummer till ett av dina konton.
2.Beställ Mobilt BankID

Besöksadress: Postadress: Tele: 018-27 70 52                  Bankgiro: 5895-6087
Sportfältsvägen 3 Upplands Fotbollförbund Fax: 018-12 74 55                  Postgiro: 9 85 77 – 0   
UPPSALA Box 23 062 e-post: domarkonsulent@upplandsff.c.se           Org.nummer:

750 23 UPPSALA Hemsida: www.svenskfotboll.se/uppland             817600-4904



                               

UPPLANDS FOTBOLLFÖRBUND

         

3.Ladda ner och aktivera Mobilt BankID – App Store eller Google Play
4.Ladda ner och aktivera Swish-appen (Swish betalningar) – App Store eller Google Play

Föreningarna
Kommer att kunna välja på att betala kontant eller via Swish. Detta innebär att alla domare måste 
aktivera ert Swishkonto så att ni kan ta emot pengar. Tjänsten är kostnadsfri för mottagaren.
Den som skickar pengar (föreningen) kommer att få betala mellan 1kr och 1.50kr / transaktion 
(beroende på bank. Kostnadsfritt fram till sommaren)

Föredelar
Föreningen slipper åka och hämta ut pengar samt fixa växelpengar.
Domarna får pengarna på sitt konto omgående efter match (realtids överförning)

Så besök nu din banks ansvarig och kolla hur just ni ska gå tillväga för att slippa kontant 
hantering i fortsättningen!

* Swish är ett samarbete mellan Swedbank och sparbankerna, Danske Bank, Handelsbanken, 
Länsförsäkringar, Nordea och SEB.
Bankgemensam hemsida: getswish.se
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Vänligen 
Domarutskottet
Via
Thomas Lundqvist
Domarkonsulent 
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