
Mobilepay og AA-grupper  
            Juli 2021 

 
Til AA grupperne. 

 
Anvendelse af MobilePay m.m. 

 
Vi har til Hovedservicekontoret fået henvendelser omkring anvendelse af MobilePay m.m. til 

brug for indbetaling af hattepenge. 
 

Det bliver mere og mere almindeligt at folk ikke har kontanter på sig, og derfor må lade hatten 

passere, selvom de egentlig gerne ville bidrage. 
 

Der er flere grupper, der allerede benytter f.eks. MobilePay med stor succes – og ønsket fra flere 
AA’ere er 

helt klart til stede. 
 

 

Der er tre muligheder: 

1.   Oprette en foreningsmobilekonto 
2.   Gruppens økonomiansvarlige opretter en alm. Privat Mobilekonto 
3.   Gruppens økonomiansvarlige opretter en MobileBoxkonto 

 
 
 
 
 

Ad 1. En foreningsmobilekonto er meget kræver megen formalia og er utrolig besværlig at oprette. 
 

 

Ad 2.  Denne person kan så vælge at lade overførslerne gå til den konto, som han/hun benytter 

til at overføre hattepenge fra. 
 

På kontoen er det det tydeligt markeret hvilke poster, som er lavet via mobiloverførsel, så 

det er ikke svært, at skelne dem fra andre private transaktioner. 
 

MobilePay installeres ved at hente APP ’en ned på mobiltelefonen – fra det sted hvor du 

Henter Apps, alt efter om det er IPhone eller Android. 
 

Dette gør overførslerne meget nemmere at foretage – og I har jo valgt denne person som 

Betroet tjener i forvejen, så dette skulle være helt enkelt og simpelt at benytte. 
 
 

Ad 3.   En mulighed i Mobilepay appen er at oprette en Mobilepay Box. Det medfører at det ikke 

er personens mobilnummer der offentliggøres, men et Box nummer – det fx være 

Bx4326 – Det nummer man tildeles bestemmes af Mobilepay. 
 
 

Der kan overføres max 30.000 kr. på boxnummeret pr. år. Man kan max oprette tre 

MobilepayBoxe. 
 
 

MobilepayBox viser ved indbetaling hvem Boxen tilhører men navnet på Boxen 

bestemmer man selv. Det kunne være AA Hatten X by eller AA mødet x by torsdag. 
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Boxen kan ikke slettes men kan omdøbes efter behov. 
 
 

Fra boxen er der mulighed for at overføre til ”ejeres” egen konto (der hvor mobilepay 

indbetalinger normalt vil komme ind eller på en anden valgfri konto fx regionen eller 

hovedkontoret. 
 

 

Bevægelserne i den enkelte Box kan eksporteres som et regneark hvis man ønsker at 

bruge det fx regnskab 
 
 
 
Vejledninger kan findes på  mobilepay.dk  Yderligere spørgsmål til  AA-prod 
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