Förtydligande om betalningsmedel på Vässarö
Sedan hösten 2019 går det att betala med betalkort, swish och vid större belopp även mot
faktura. Vi har valt att följa övriga samhällets utveckling att sluta använda kontanter. Detta av
samma skäl som övriga samhället fastän det på Vässarö finns en anledning till, våra funktionärer
har liten relation till kontanter och med stor omsättning av funktionärer är risken för fel stor. Vi
vill heller inte utsätta någon för riskerna att handha mycket kontanter. Det är dessutom en
mycket dyr hantering.
Vi hade inte fattat det här beslutet om vi inte trodde på det. Följande lösningar finns.
Barn och vuxna kan skaffa betalkort. Detta är kostnadsfritt för barn, tar cirka 2 veckor och
kräver inget besök på något bankkontor. De som har smartphone och swish kan också betala
med det. En fördel med att ha kontanter är att det är lätt att överblicka saldot dvs hur många
mynt som är kvar. Det är svårare med kort, det är vi medvetna om. Vår uppgift som scoutledare
är att göra unga redo för livet. Vi tror att handla med kort är en del i denna resa att bli redo för
livet. Vi tror att Vässarö och scouterna är det bästa tänkbara sammanhanget att träna på just
detta. Precis som i all scoutverksamhet kör vi med learning by doing och ledarnärvaro på precis
lagom avstånd.
Vi hör varje år om barn som säger sig blivit av med en tjuga eller hundring. Det problemet
slipper vi nu. Är kortet borta så spärrar man det. Varje människa någon gång ska ha kort så det
är inget merarbete. Kanske sker det tidigare än man förutsatt sig. Om familjen inte vill kan man
ju stoppa undan kortet efter lägret.
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