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Handbok för 
Food2change värdar 
 

Detta är en handbok för dig som är värd inom Food2change och här beskrivs din 

roll och de uppgifter som du har ansvar för. Handboken innehåller de rutiner 

som finns för värdar och en checklista för att underlätta ditt arbete. Det finns 

även en film på Youtube som förklarar hur ett HUG går till 

https://youtu.be/eyyGAFWf2Ww. Om du har frågor kring ditt uppdrag som värd 

eller om Food2change vänder du dig till ambassadören i ditt område. 

Version 1.9 2019-01-01  

  

https://youtu.be/eyyGAFWf2Ww
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Food2change bekämpar matsvinnet  
 

Food2change Sverige är en del av det filantropiska 2change-konceptet vars vision är att 
näringslivet på ett innovativt sätt ska bidra till att lösa miljö- och socioekonomiska 
problem i samhället. Föreningen har sitt säte i Västerås och verksamheten är rikt ad till 
hela Sverige.  

Varje dag slängs tonvis med god och fullt ätbar mat till ingen rimlig nytta alls.  

VARJE DAG!  

Detta är för oss helt oacceptabelt då vi vet att det finns många utsatta människor i vårt 
samhälle som mer än gärna skulle vilja göra en miljöinsats och hämta den här maten. Vi 
råkar också veta att handlarna därute gärna skulle vilja göra en skillnad genom att 
skänka den! Därför har vi tagit fram en lösning - Food2change!  

  

"Jag vill bygga något som betyder något för andra, för det betyder något för mig!"  

/Rikard Lundgren Ordförande och initiativtagare till Food2change 
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Din roll som värd  
 

Som värd hjälper du till att överlämna mat till våra hjältar och är kontakten med butiken 

vid det specifika hjälteuppdraget (HUG:et). Du är ansvarig för att följa riktlinjer och 

policys gällande säker mathantering, att allt går smidigt, rättvist och professionellt till 

och att viktiga uppgifter dokumenteras. Uppdraget tar ca 90 minuter per tillfälle inkl 

förberedelser, scanning, förmedling och efterarbete/uppstädning. Och du bestämmer själv 

hur ofta du har möjlighet att bidra. 

Eftersom du är hjältarnas och butikens kontakt med föreningen är det viktigt att du 
förmedlar de värderingar som föreningen står för till butikens anställda och framförallt till 
hjältarna. 

Du jobbar alltid i team. Tillsammans med minst en annan värd, tar du hand om maten som 
Food2change får från butiken. Ni sorterar, scannar och fördelar maten till de hjältar som 
kommer för att rädda maten från att kastas. 

Ambassadören har kontakt med butiken regelbundet för att säkerställa att samarbetet 
fungerar bra och är den som säkerställer att rätt antal värdar och hjältar bjuds in till varje 
HUG. Ambassadören finns där för dig om du har frågor, funderingar eller behöver hjälp med 
något. 

Hjältar kallar vi de medlemmar som hjälper oss att ta hand om matsvinnet, just för att de gör 
en hjälteinsats för miljön. De betalar en medlemsavgift på 500 kr för ett 6 månaders 
medlemskap och vårt mål är att de ska kunna var med och rädda mat för ett värde av 4500-
5000 kr. För att få bli hjälte ska man ha en inkomst lägre än 13 000 före skatt. Det är viktigt 
att vi alltid visar tacksamhet mot hjältarna och tackar dem innan vi skiljs åt för att de räddar 
maten. Det är dom som gör detta möjligt!  
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Rutiner som värd vid hjälteuppdrag (HUG) 
 

Du kommer att få en kallelse till HUG via KollX och SMS och genom att tack ja bekräftar du 

din närvaro.  

Kom ihåg: 

1) Värdhandbricka 

2) ID-handling 

För att hinna med utdelningen bör du vara på plats i butiken i god tid innan HUG:et, vilket 

normalt innebär är cirka 40-60 min innan utsatt tid. Tiden som behövs beror på butiken och 

ambassadören ska kommunicera detta till dig. 

Ha på dig din Värd-bricka och hälsa på personalen och berätta att du är där från 

Food2change och ska dela ut mat. Du bör ha en ID-handling med dig för att kunna identifiera 

dig vid behov. 

En inventering av maten görs för att kartlägga matsvinnet från den aktuella butiken och för 

att kunna beräkna antalet hjältar som ska bjudas in. Gör en bedömning av var du kan göra 

inventeringen så att ni inte är i vägen för arbetande personal eller butikens kunder. Oftast 

har man i förväg kommit överens om var detta kan göras t.ex. vid Food2change-stället om 

det står avskilt efter kassorna.  

Inventering görs enklast med någon av apparna Scanpet (android) eller Orca Scan (iPhone) 

som kan laddas ned gratis. Med apparna kan man scanna in EAN-koden med mobilkameran 

och direkt registrera artiklarna, med namn och kod, i ett Excel-ark. En instruktion för Scanpet 

finns som bilaga till detta dokument (Bilaga A). Har man inte tillgång till en smart-telefon går 

det bra att registrera direkt i Excel eller för hand på papper.  

I syfte att hålla kylan så länge som möjligt ska kylvaror antingen scannas inne i kylrummet 

(om möjligt) eller tas ut från kylan så sent som möjligt. Därför ska värdarna scanna alla andra 

varor först för att sedan scanna kylvaror tillsammans med de andra värdarna. Tiden mellan 

att kylvaror tas ut ur kylrummet och till det att förmedlingen sker bör inte överstiga 30 

minuter. Tänk särskilt på känsliga livsmedel såsom köttfärs, fisk och skaldjur etc. 

Följande information ska anges oavsett om du använder en app eller skriver listan för hand: 

• Varans EAN-kod (numret på streckkoden). OBS! Ange endast originalkoder - ej 

sådana som butiken själv sätter på när de sätter ner priset (t.ex. röda lappar). Om du 

använder en app läggs detta nummer till automatiskt. EAN-koder för produkter på 

lösvikt finns ute i butiken där de är placerade. Vikt på dessa varor får uppskattas. 

• Producent + Varans namn + urskiljande information t.ex. Arla Filmjölk 3% Ekologisk 

• Antal varor av samma sort. 

• Vikt (g/kg) eller volym (ml/l).  

• Om varans pris finns tillgängligt kan det läggas till under Pris eller Description. 
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Gör en bedömning under inventeringen över vad som kan delas ut och kassera sådant som 

är dåligt. Produkter är oftast märkta med bäst-före datum eller sista förbrukningsdatum. I 

Sverige får man inte skänka bort eller sälja produkter som har passerat sista 

förbrukningsdag. Därför ska produkter som har passerat sista förbrukningsdagen (finns 

oftast på köttfärsprodukter och skaldjur) kasseras. Dock går det bra att dela ut produkter 

som har passerat bäst-före datum då detta är just ”bäst-före” och hjältarna sedan själva får 

kontrollera produkten genom att lukta och smaka. Är det stora mängder som ni behöver 

slänga se till att diskutera detta med personalen i butiken för att se hur vi i framtiden kan 

förbättra och slippa slänga maten. Mat som kastas och alltså inte delas ut ska inte vara med 

på inventeringslistan. 

Vi sparar inte mat till nästa HUG och detta beror på att inventeringen blir fel om vi sparar 

mat. Dessutom kan butiken uppfatta detta som att de inte ska ge oss allt matsvinn samt att 

vi tar upp lagerutrymme i onödan. 

Kontrollera på KollX hur många hjältar som anmält sig till dagens utdelning (kan du inte se 

denna info be ambassadören att informera dig). Förbered maten därefter, t.ex. om vi fått en 

korg med äpplen kan detta delas upp i påsar baserat på hur många hjältar som beräknas 

komma. Det kan också vara bra att sortera varorna efter typ. Ex mejeri, chark, kött, 

grönsaker/frukt, hygienartiklar, övrigt, osv. Detta för att underlätta utdelningen.  

Rulla ut stället (om det inte redan står vid utdelningsstället) och maten till avsatt plats 

i/utanför butiken. Utdelningen av mat börjar på angivet klockslag, hjältarna är i inbjudan 

ombedda att vara på plats i god tid innan samt pricka av sig på listan. Möt dem och låt dem 

hänga upp sina kassar på stället. Säkerställ att alla är avprickade på listan. Kommer en hjälte 

senare än angiven tid måste den förvänta sig mindre mängd mat eller inget alls beroende på 

hur långt värdarna har kommit. 

Det är viktigt att vi försöker fördela maten så rättvist som möjligt. Därför, ta en sorts produkt 

i taget, exempelvis morötter, och dela ut tills de är slut. När morötterna är slut börjar du 

med nästa produkt i kassen på tur. Vi rekommenderar att EN värd fördelar maten i kassarna, 

för att kunna ha kontroll på att fördelningen blir så rättvis som möjligt. Man får gärna vara 

två som hjälps åt, en som langar varor och en som fördelar i kassarna. 

Tyvärr har vi inte möjlighet att ta hänsyn till allergier men påminn hjältarna att de gärna får 

byta mat med varandra efter utdelningen om de önskar. 

När all mat är utdelad så dela ut kassarna till respektive person utifrån medlemsnumret (står 

på axelbandet eller i nedre högra hörnet på kassen). Dubbelkolla på listan så att alla får rätt 

kasse. Tacka hjältarna för deras insats med att minska matsvinnet. Påminn dem om att det 

är de som är miljöhjältar som hjälper till att ta vara på maten! 

Rulla tillbaka stället och städa iordning efter er. 

HUG-protokollet med inventeringen (varor, antal, pris, EAN-kod) ska mailas till ansvarig 

ambassadör (ex hugvastmanland@food2change.se). I Bilaga B finns exempel på hur detta 

protokoll ser ut. Förteckningen av närvarande hjältar ska också mailas till ansvarig 

ambassadör. Det är viktigt att vi registrerar datum för hjältars första hämtning av kasse för 
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att kunna sätta ett slutdatum för deras medlemskap, ange därför i närvaromailet om någon 

av hjältarna var nya. Stäm av med de andra värdarna vem av er som mailar närvarolistan. 

Ta också tid att reflektera tillsammans med de andra värdarna över vad som gått bra och 

som ni bör fortsätta med och vad som gått mindre bra för att kunna förbättra. Låt 

ambassadören veta om det är något viktigt.  

Det finns även en film på Youtube som förklarar hur ett HUG går till 

https://youtu.be/eyyGAFWf2Ww. 

FAQ  
 

Under ett HUG får vi frågor om ”Vad gör ni?/vad händer här?”, hur ska jag svara?  

Vi är en ideell förening som samarbetar med livsmedelsbutiker i flera städer (bland annat 

Göteborg, Västerås, Kumla, Avesta, Stockholm, Umeå och Malmö/Lund!) runt omkring i 

Sverige. Vi tar hand om maten som butiken annars hade blivit tvungen att slänga. Det kan 

vara för att bäst-före datumet närmar sig eller har passerat, varan utgår ur sortimentet, 

förpackningen är skadad eller att varan är felmärkt. En Food2change kasse kan därför 

innehålla allt möjligt som säljs i en butik: mjölk, yoghurt, vego-kött, kött, grönsaker, pasta, 

pesto, toalettpapper och hygienartiklar.  

 

Vad krävs för att bli medlem (hjälte)? 

Det finns bara ett krav och det är en lägre inkomst än 13 000 före skatt, bortsett från dessa 

bidrag:  

• Försörjningsstöd  

• Etableringsersättning  

• Aktivitetsersättning 

• Aktivitetsstöd  

• Garantiersättning (låg sjukersättning) 

• Garantipension (låg pension) 

• Dagersättning från Migrationsverket 

 

Vad kostar det att vara medlem (hjälte)?  

Det är gratis att hämta maten men vi har en medlemsavgift på 500 kr för en sex månaders 

period.  

Hur ska jag svara om jag får frågor om varför inte studenter kan vara hjältar? 

Det är en omtalad fråga och även om det absolut skulle de hjälpa studenterna i deras vardag 

men de har själva valt att studera och dessutom har de tillgång till en mängd andra 

förmånliga rabatter och ett fantastiskt förmånligt lån. Och dessutom har det ofta både 

möjlighet/kapacitet att jobba extra vilket många av våra medlemmar inte har.   

https://youtu.be/eyyGAFWf2Ww
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Hur ska jag svara om en hjälte anser att de fått mat för mindre än 200 kr i veckan?  

Vi har sedan vi började normalt haft ett snittvärde per person på en bra bit över 200 kr. Som 

förening är vårt mål att snittet på varje kasse är 200 kr +/- 30 kr. I praktiken kan detta leda 

till att ena veckan är kassen värd 300 och nästa 100 vilket gör att medelvärdet är 200 kr. Det 

ultimata är förstås om varje enskild kasse vid varje enskilt tillfälle är värd ca 200 kr. Tyvärr är 

det svårt för oss att uppnå exakt detta resultat eftersom vi inte vet den exakta mängden 

varor vi har att dela ut förrän vi kommer till butiken. Vi gör dock självfallet en kvalificerad 

gissning, bland annat utifrån statistik från tidigare veckor (det är därför som det är så viktigt 

att du som värd skickar in protokollet från inventeringen).  

 

Hur ska jag hantera hjältar med allergier eller kostpreferenser?  

Tyvärr har vi inte möjlighet att ta hänsyn till allergier eller kostpreferenser då vi inte kan 

styra vad vi får från affären. Dock rekommenderar vi att hjältarna byter mellan varandra eller 

ger bort produkter de inte vill ha till någon annan.  

Hur ska jag svara om jag får frågor om varför vi tar en medlemsavgift?  

Medlemsavgiften går till kostnader som uppstår när man driver en förening. Även när det 

mesta arbetet sker på volontär basis finns det kostnader som inte går att undvika.  

Hur ska jag svara på frågor om vad medlemsavgiften används till? 

Medlemsavgiften går idag till i huvudsak fem områden: 

1. Att producera matförmedlingsställen som står i butikerna 
2. Tygkassarna (som är Fairtrade och betalar levnadslöner till dem som gör dem i 

Indien) 
3. IT-systemet KollX som gör hela verksamheten möjlig 
4. Resor och transport så att vi kan få ut ställen till butikerna, prata med media, deltaga 

vid möten och sammankomster där vi kan nå ut med vad vi gör osv. 
5. Löpande utgifter såsom t.ex. broschyrer, juridisk hjälp, redovisning osv. 

Vi hoppas att dessa fem områden ska vara de mindre posterna och att den största posten 
utgörs av att vi kan anställa ett kansli samt ambassadörer ute i regionerna som kan arbeta 
med det här på heltid samtidigt som de har råd att äta och betala hyran. Idag är alla som 
engagerar sig volontärer. Under vårt första år förmedlande vi mat för mer än 2 miljoner 
kronor med hjälp av enbart ideella krafter.  

Hur ska jag agera om det kommer hjältar som inte har svarat på inbjudan i tid eller inte har 
med sig sin tygkasse till ett HUG? Och hur gör jag om någon kommer sent? 

Eftersom de tre punkterna ovan är väldigt viktiga för att ett HUG ska fungera, och för att det 

ska vara rättvist för alla medlemmar, ska vi förklara för hjälten som inte har tacket ja eller 

inte har sin tygkasse med sig att han/hon tyvärr inte kan hämta mat denna gång men är 

välkommen nästa gång. Om en hjälte kommer sent måste den förvänta sig mindre mängd 
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mat eller inget alls beroende på hur långt värdarna har kommit i matutdelningen, vi delar 

inte om mat som redan har delats ut. 

Hur ska jag agera om jag ser att en annan värd inte säkerställer att matsvinnet fördelas 
lika?  

Ta gärna upp det direkt efter avlutat HUG och diskutera värdens agerande med 
honom/henne och/eller låt ambassadören veta så att han/hon kan följa upp.  

Hur kan jag få hjälp med IT-frågor?  

Mejla ditt problem till: it@food2change.se och ange följande  

1 Ämne: vilket problem du har 

2 Beskrivning av problemet samt kontaktuppgifter till dig.  

  

mailto:it@food2change.se
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Checklista för HUG  

Detta är en checklista för att underlätta ditt arbete vid ett HUG. Pricka av varje aktivitet för 

att säkerställa att du utfört den.  

 

 

  

Tacka ja till kallelsen ................................................ ..................................KollX/ SMS

Kontakta de andra värdarna  .....................................................Bekräfta tid & plats

Värdbricka ......................................................... .....................Bär med stolthet

Id-handling ......................................................................... Medtag..................................Medtag

Kontrollera antal anmälda hjältar ...................................... ......................................KollX

Hälsa & introducera avsikt i butik .......................................Lämplig butiksanställd

Skanna varor, notera vikt och antal ...................... ............................Med mobil

Maila lista och vikt på varor ................................................Till ambassadören

Sortera varor i varugrupper ................................................... Ok........................................Ok

Låna korgar ................................................................ ................................Vid behov

Duka upp .......................................................................Vid Food2Change-stället

Notera närvarande Hjältar ...................................................... Mail till ambassadör

Blanda och häng upp kassar....................................................................................... På ställ

Ta en varugrupp i taget ........................................................ ....................................Dela ut 

Tacka hjältarna ........................................................................ ............................................☺

Städa upp kring stället ........................................................... ..................................................Ok

Återlämna butikens utrustning ....................................................................................Ok

Tacka butikspersonalen och säg hej då ............................................................Ok

Stäm av och utvärdera med de andra Värdarna.... ................................Reflekter

Inventera Food2Change-stället ........................... Maila behov till ambassadör

Inventera antalet folders .................................. Maila behov till ambassadör

Innan hjältedåd

På plats 

Hjältedåd

Efter hjältedåd

Checklista HUG 
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Bilaga A  - Scanpet Instruktioner   

Den här instruktionen beskriver hur en använder appen Scanpet för android. Om du har en 
iPhone rekommenderar vi att du använder appen OrcaScan. Den fungerar på liknande sätt 
som Scanpet: du skannar streckkoden på varan och skriver sen in information om produkten. 
När du är klar med inventeringen ska du maila listan. Vi har tyvärr inte någon instruktion för 
OrcaScan just nu, men det är en ganska lätthanterlig app. Oavsett vilken app som används så 
ska samma information vara med (se ’Rutiner som värd’ och bild 11 och 20 i Scanpet-
instruktionen nedan). Om du har några frågor om OrcaScan kontakta din ambassadör.  
 

Steg 1. Nedladdning och konfigurering

 
Det första du gör är att ladda ner appen Scanpet från Play butiken. Därefter behöver du göra 
vissa konfigureringar. Observera att telefonen måste vara ansluten till internet för att du 
ska kunna ladda ner och använda appen. 
 
Börja med att välja alternativet ”En-dag-
licens” som är gratis. [Bild 1] 
  
 

 

 
 

 
Bild 1 
  

Varje gång du använder appen 
behöver du titta på en annons 
(om du inte köper appen). Tryck 
på annonsen [Bild 2] och titta på 
den i ca 12 sek. Backa sedan med 
bakåtknappen på din telefon. 

Bild 2 
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Första gången du använder appen behöver 

du titta på Konfigurationsguiden. Tryck på 

de tre prickarna i övre högra hörnet. Välj 

sedan Konfiguration Guide. [Bild 3] 

Nu öppnas Konfigurationsguiden. 

Klicka på grön pil. [Bild 4] 

Bild 4 Bild 3 
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Klicka på Inventory (Monoline)  
[Bild 5] 
 

Klicka på det översta alternativet Redigera 
objekt [Bild 6] 

 

 
Bild 5 
 
 

 

Bild 6 
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Klicka på grön pil åt höger (utan att 
markera någon ruta). [Bild 7] 

Om du vill se en instruktionsfilm klickar du 
på Video Tutorials annars klickar du på 
grön bock. [Bild 8] 

 

 
Bild 7 
 

 
Bild 8 
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Steg 2. Skapa en fil för att spara en lista på inscannade varor  

 

Öppna huvudmenyn och klicka på Ny fil 
[Bild 9]  

Döp filen till Butiksnamnet_datum_Dina 
initialer. Klicka sedan på grön bock.  
[Bild 10] 

 
 
 

Bild 9 

 
Bild 10 
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Steg 3. Scanna in varor 

 

Nu ska du ha kommit till scanning-sidan 
[Bild 12], välj annars Fortsätt fyll [Bild 11]  
 

Håll kameran över streckkoden på varan  
[Bild 12] 

 

 

 
Bild 12

Bild 11  
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Fyll i information om varan  

• Objekt: Skriv in Producent + 
Varans namn + urskiljande 
information t.ex. Arla Filmjölk 3% 
Ekologisk 

• Antal: Ändra till rätt antal 

• Kommentar: Skriv in varans vikt (g 
/kg) eller volym (ml/l).  

• Om varans pris finns tillgängligt 
kan det läggas till i kolumnen Pris. 

När du är klar med en produkt klickar du 
på "Lägg till mallen och utdata-filer" [Bild 
13] 
 
När du är klar med scanningen klickar du 
antingen på bakåtknappen på din telefon 
ELLER på strecken uppe till vänster och 
väljer SCANPET Home för att komma ur 
scanningläget och komma tillbaka till 
huvudmenyn. [Bild 14] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

När en vara redan finns i mallen 

kommer texten du tidigare fyllt i 

upp automatiskt, då behöver du 

bara ändra antalet. När du är 

klar klickar du på grön bock för 

att spara dina ändringar. 

Bild 14 Bild 13 
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Redigera dina filer

Vid behov kan du redigera mallen och 
utdatafilen genom att välja Filer i 
huvudmenyn och därefter klicka en gång 
på filnamnet. [Bild 15] 

Därefter klickar du på förstoringsglaset 
nere till vänster [Bild 16] 

 

 
Bild 15 
 

 
Bild 16 
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Därefter kan du ändra din fil genom att 
klicka på respektive produkt [Bild 17] 
 

När du har uppdaterat klickar du på grön 
bock [Bild 18] 

 

  
 

 

Bild 17  
Bild 18 
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Lägg till produkt manuellt 

Om du vill lägga till en produkt manuellt 
(ex om produkten saknar streckkod) 
klickar du istället på det röda plustecknet 
nere till höger [Bild 19] 

 
 
 
Skriv in streckkoden manuellt eller 
”streckkod saknas” samt lägg till övrig 
information. När du är klar trycker du på 
grön bock [Bild 20]. Gå sedan tillbaka till 
huvudmenyn. 

 
 

Bild 19 
 

 
Bild 20 

 
  



 

 pg. 21 

Steg 4. Skicka filen 
 
Välj Skicka / ta emot [Bild 21] och därefter 
Skickad med e-post. 
 
 
 

    
 
Fyll i e-postadressen (ex 
hugvastmanland@food2change.se) och 
skriv ”HUG butik datum” i ”Epost 
angående”. Tryck på det gröna kuvertet 
[Bild 22]

 
Bild 21    
 

 

 

 

  

Bild 22 
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Välj sedan vilket program du vill skicka 

ifrån och sänd mailet i det program som 

du öppnar. [Bild 23]  

 
 
Bild 23 
 
 

OBS! Kom ihåg att också maila närvarolistan. 

Om inventeringslistan skickas efter HUG:et 

kan närvaron skickas i samma mail, skriv då 

närvarande hjältars medlemsnummer i e-

innehåll [Bild 22]. 



 
 

 

Bilaga B  
 
Detta är ett exempel på hur ett protokoll från en invertering kan se ut och de uppgifter som 
ska finnas med.  
 

Barcode: Item: Number: comments: Send: 

7318690073116 micropop    
7300400380003 olw popcorn    
7071848005550 sigdal froknacke rag och dinkelkli 1 10st Normal 

7310091253708 Bob lingon sylt 4 740g Normal 

7312080004155 leksands fyra sadesslag 1 6 pieces Normal 

7318690003694 ICA majs korn 2 165 g Normal 

12544743 green giant okologisk 3 160g Normal 

7318690070504 ICA paneng curry 1 400ml Normal 

7318690029700 ICA kokos mjolk 1 400ml Normal 

7318690089971 ICA Fond kalv 1 200ml Normal 

7310090253587 Bob squeezy lingon sylt 2 420g Normal 

7350031930023 
rawfoodkex linfro pumpafro and 
sesamfro 1 170g Normal 

7392855111066 mam original silicone 1 pacifier Normal 

7310240060096 ekologisk Felix tomatketchup 1 1 kg Normal 

7310520006172 digestive havremal tranbar and chiafron 1 240 g Normal 

     

     

 

  



 
 

 

Bilaga C Utläggshantering  

 

Om du ska göra ett inköp till organisationen så görs detta vi utlägg. Diskutera med 

ambassadören så att ni är överens om behovet och följ sedan nedan för att hantera ditt 

utlägg.  

1 Spara kvittot! 

2 Skriv din namn-kod längst upp på kvittot samt syftet med utlägget. 

Ex. RikLun Fika utbildning värdar 

3 Om du har personliga inköp på samma kvitto; Stryk över dessa rader och räkna ut den totala 

summan samt skriv denna under den förifyllda totala summan. 

4 Skriv clearing- & bankkontonummer på baksidan av kvittot dit du vill att ersättningen skall skickas. 

OBS, vi kan ej swisha eller liknande från föreningen. 

5 Maila en scannad kopia (observera att det måste vara hög kvalitet då det går till bokföringen) av 

både fram och baksida till ekonomi@food2change.se Se exempel nedan.  

mailto:ekonomi@food2change.se


 
 

 

 

 


