Majblomman - alla barns blomma
Så här kan du delta i Majblommans insamling
1) Målsman/förälder fyller i nedanstående talong och därmed godkänner att
barnet/barnen får sälja majblommor. Talongen skickas till adressen som du hittar längst
ner på sidan eller ännu enklare mailar en bild till info@majblomman.se. Om ni har
mobilt bank-id så går det även att fylla i talongen direkt på hemsidan:

www.majblomman.se/enskilda
2) När intyget mottagits av oss skickar vi på posten 1 st säljväska och 2 påsar med
majblommor (varje påse innehåller majblommor till ett värde av 1520 kr). Blommorna
levereras den 12 april. Barnen måste givetvis inte sälja slut på alla blommor som finns i
påsarna.
3) Efter insamlingen fyller barnet tillsammans med sin målsman i redovisningen som finns i
blompåsen. Man får då behålla 10 % av den totala insamlingen + eventuell bonus för att
ha sålt hela påsen. Överblivna blommor returneras tillsammans med redovisningen.
4) Senast den 10 maj sätts de resterande pengarna (ca 90 %) in på Majblommans Plusgiro
90 1907-6, var noga med att ange barnets namn och adress på insättningen.
5) Senast den 10 maj postas den ifyllda redovisningen med eventuellt överblivna blommor
till Riksförbundet. Läs mer om redovisningen i det separata informationsbladet som
kommer med blommorna. OBS! Skicka absolut inga pengar med posten!
OBS! läs igenom bilaga om säker insamling tillsammans med ditt barn. I år kan man även ta
betalt med SMS – VIKTIGT när ni skaffar er SMS-kod så ska ni ange kommun välj där
”Riksförbundet” istället för er kommun och när ni ska ange skola välj då ”Riksskolan”.
Ännu enklare blir det om ni har möjlighet att ta betalt med er egen Swish istället för SMS.

Ladda ner
MajApp
kostnadsfritt från
App store eller
Google Play

Insamlingen
startar den
12 april

Lycka till med insamlingen (se säljtips och annat kul på www.majblomman.se/majplejs/)
Stefan Thilén, Insamlingsledare Majblommans Riksförbund
031-60 68 96, 0702-360 650, stefan.thilen@majblomman.se
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intyg om försäljning för enskilda barn:
Jag ansvarar för att pengar och överblivna blommor redovisas till Majblomman på rätt sätt.
(Namn på förälder/målsman)………………………………………………………………………………………………..
Jag tillåter att mitt barn …………………………….....……………………………..……får sälja majblommor.
Adress:………………………………………………..Postnr:……………….……Postort:…………………….………….....
Telefonnummer...................................................E-postadress:……………………………….………………
Målsmans signatur:………………………………………………………………………………………………..
Majblommans Riksförbund, Kungsgatan 28, 411 19 Göteborg. E-post: info@majblomman.se,
Telefon: 031-60 68 90. Pg 90 1907-6

Majblommans säkerhetsregler för barn
Förebyggande säkerhetstänkande:
 Barnen ska sälja tillsammans med kamrater eller någon vuxen.
 Barnen ska sälja på platser där det finns mycket folk och inte följa med personer
de inte känner.
 Barnen ska ha en säljväska att förvara majblommor och pengar i, alternativ ha
pengar i en midjeväska.
 Barnen tömmer sin väska på kontanter regelbundet så att de inte bär med sig
mycket kontanter.
 Barnen ska inte växla stora sedlar (500 kr eller mer) av människor de inte känner.
Barnen kan be personen gå och växla innan köpet.
 Majblommans Riksförbund har en olycksfallsförsäkring som gäller för alla barn i
hela Sverige som säljer majblommor (ersätter dock inte förlust av pengar).
 Följ skolans/scoutkårens regler vad gäller förvaring av kontanter. Förvara inte
majblommekassor i skolan om det inte finns ett kassaskåp att låsa in dem i.
 Hör gärna av er till Majblommans riksförbund om ni har frågor eller vill ha råd
som gäller säker insamling eller om ni vill dela med er av egna råd och
reflektioner.
Om konkurrens i det offentliga rummet
Det offentliga rummet är till för alla. Ingen har mer rätt än den andre att vara där.
Majblommesäljare får samsas med alla andra som finns på gator och torg. Barn som säljer
majblommor bör dock lämna eller hålla sig borta från alla situationer som kan ge upphov till
konflikter eller konfrontation. Informera gärna Majblomman via info@majblomman.se om
eventuella händelser.
Om något händer
Kontakta omedelbart Majblomman, 031-60 68 90, info@majblomman.se eller insamlingsledare
Stefan Thilén på 070 - 236 06 05

