Hej alla medlemmar i Själevads IK, här kommer en information om betinget!
Det finns redan nu en möjlighet att börja betala av Betinget för stundande säsong.
Vad är Betinget och hur funkar det?
Varje lag har ett Beting, dvs. en summa som ska betalas in till klubben 2 ggr/år. Det innebär då att
varje spelare har ett beting, dvs. en summa som också ska betalas in 2 ggr/år till sitt lags
ekonomiansvarige.
Betinget är en fastställd summa av styrelsen.
Man kan välja att betala in Betinget, utan att sälja några produkter eller då finns det en möjlighet att
sälja förutbestämda produkter, som man har en förtjänst på och får då dra av den från summan på
sitt Beting.
I år har Själevads IK dessa produkter att sälja, se nedan.
Vi fortsätter samarbetet med OD Profile och deras verksamhet www.miljökassen.se .
Det innebär att ni från och med nu kan hämta ut toalett- och hushållspapper av det välkända
Svensktillverkade pappret Serla, samt deras egna källsorteringskassar Panten och Returen.
Ölandsplastpåsar kommer man också kunna sälja.
Oavsett om man endast vill hämta ut för egen förbrukning eller vill passa på att sälja till släktningar,
arbetskamrater och grannar etc. så kommer ni snabbt kunna tjäna pengar som kan räknas av på ert
Beting.
Exempel:
En familj med 2 barn och 2 vuxna gör årligen av med ca 8 balar toalettpapper och 3 balar
hushållspapper. Skulle man passa på att hämta ut det, så tjänar man in över 600 kr på något man
dagligen använder hemma och betinget räknas av en hel del
. Passar man samtidigt på att erbjuda
någon annan att köpa, så blir det betydligt mer.
Förtjänst:
Toalettpapper: Ni säljer toalettpappret för 200 kr och tjänar 55 kr. Innebär att man för egen
förbrukning kan köpa väldigt bra toalettpapper för 145 kr för 24 rullar.
Hushållspapper: Ni säljer hushållspappret för 180 kr och tjänar 55 kr. Där betalar man 125 kr för 12
rullar.
Returen och Panten: Ni säljer Returen och Panten för 180 kr vardera och ni tjänar hela 90 kr vardera
för dem. Även här kan man köpa dem för eget bruk till ett bra pris och sen tjäna pengar till sitt
beting.
Ölandsplast: Ni säljer plastpåsarna för 65 kr och förtjänsten blir 30 kr/förpackning.
Uthämtnings ställe:
Företaget OD Profile, ligger i Själevadsdörrens gamla lokaler på Gottnevägen 47 i Själevad, ca 2 km på
vänster sida från ICA Själevad mot Gottnehållet. Där lagerhåller de våra betingsvaror, så där går det
bara att hämta ut som medlem eller spelare i Själevads IK. De skriver upp allt som hämtas ut och det
avräknas sedan på ert beting. Totalt utplockade varor betalas in till betingsansvarig och förtjänsten
avräknas därefter.
Vanligtvis är Henrik och Frida med personal på plats, måndag-fredag kl. 08.15-16.00, men vill ni vara
säkra att de är där, så kan ni alltid ringa innan. De är även flexibla med att lämna ut produkter andra
tider efter avstämning.

Kontaktpersoner OD Profile:
Henrik Jonth: 070-292 13 35.
Frida Jonth: 070-798 16 49.
Kontaktperson på Kansliet:
Charlotta Byström: 0660-37 86 58.
Vi bifogar säljblad, man kan använda om man vill och där står de även lite mer information om
produkterna.
Lycka till!
Med Vänliga Hälsningar
Själevads IK

