
20. januar 2018 

Til AA grupperne.  

Anvendelse af MobilePay m.m.  

Vi har til HSR (Hovedservicerådet) 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.  

For at kunne oprette en ’Foreningskonto’ i AA gruppens navn, er der en del praktiske udfordringer omkring 

oprettelse da bankerne skal have regnskaber, referater fra bestyrelsesmøder samt fortegnelse over hvem 

der skal stå for kontoen (CPR-numre m.m.).  

Dette har vist at besværliggøre processen betydeligt, og måske skal der oprettes et CVR-nr. m.m.  

Der er intet i traditioner eller anden litteratur, som forhindrer, at gruppen kan modtage hattepenge 

elektronisk.  

Derfor foreslår vi, at den person som vi/I, i grupperne har valgt til funktionen som kasserer benytter sin 

private mobiltelefon til at overføre til. 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 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.   

Hæng evt. et opslag på en opslagstavle i mødelokalet omkring dette, og hvilket mobilnummer der kan 

overføres til. Dette nummer kan jo så nemt ændres når der vælges ny kasserer. Evt. kan der købes en billig 

mobiltelefon med taletidskort til formålet. Denne kan således ’følge’ den person der er kasserer.  

Skulle der være spørgsmål omkring dette af opklarende art, bedes man henvende til: aa.dk.sek@gmail.com   
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