
Information till Scouter och Föräldrar

JULGRUPPSFÖRSÄLJNING 2021
Julgruppsförsäljningen är en viktig inkomstkälla för kåren. 
Ta upp så många beställningar du kan! Fråga vänner, släktingar och grannar. 
Föräldrarna kan lägga lappar i fikarummet på jobbet och tala lite för varan. 
Det brukar gå bra med försäljningen då. 
Priset för julgrupperna är 100 kr/st.
Scouter får 10 kr i provision på varje julgrupp.    Föräldrar säljer ideellt.

Vi tillverkar två sorters grupper – en med hyacint+julstjärna och en allergivänlig 
sort med höstglöd+julstjärna. 

Senast 1/12 måste du meddela hur många julgrupper du har fått beställning
på av varje sort.

Gå in på länken på hemsidan http://stbscout.se och fyll i formuläret 
 (eller maila eller ring - se nedan)

Julgrupperna tillverkas Lördagen 18 december.
I år gör vi julgrupperna med hjälp av våra Spårare med föräldrar

De färdiga julgrupperna hämtas i scoutstugan på lördagen kl 13-17

Scouterna levererar sedan till köparna och tar betalt vid leveransen.
Redovisa pengarna antingen kontant,swish i scoutstugan vid leverans eller 
sätt in pengarna (90 kr/blomgrupp) direkt på bankkonto 5369-8908 
SANKT BOTVIDS SCOUTKÅR. 
OBS - Vid kontoinbetalning måste du maila och meddela att du satt in pengarna samt ange

scoutens som referens 
Fakturabetalningar – kontakta Bosse Sjöberg på bo.sjoberg@stbscout.se

Frågor  maila julgrupper@stbscout.se

Lycka till!

mailto:julgrupper@stbscout.se
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