Evangeliska Frikyrkan
Växande församlingar förmedlar hela
evangeliet till hela människan över hela
världen.
Till Ordförande, Pastor, och Missionsråd

Viktig förändring.
EFK har nu bytt CRM-system (det IT-system som hanterar alla gåvor och utskick till er) vilket kommer att göra
det smidigare för både er givare och oss som organisation när vi hanterar gåvorna. Det blir enklare att följa
upp alla gåvor och återkoppla till er som är med och bidrar.
Den största skillnaden för er är att det blir nya rutiner för inbetalningarna på följande sätt:
Vi skickar avier till er för en vald period (se nedan) som ni använder vid inbetalning. Avierna har ett
förifyllt belopp baserat på alla era åtaganden. Inledningsvis skickas avierna per post men vår förhoppning
är att inom kort istället kunna maila ut dem till er.
OCR-nummer som referens – istället för att ni anger givarnummer och insamlingsnummer finns nu ett
OCR-nummer vilket gör att inbetalningen automatiskt hamnar rätt och dessutom, om ni har fler än ett
åtagande, automatiskt fördelas mellan dem (ni behöver alltså inte hålla reda på belopp och fördelning
själva längre!).
Nytt bankgironummer som är förtryckt på avierna. Detta beror på att OCR krävde speciella bankgiron.
Ni betalar dem på samma sätt som era räkningar, dvs genom att skriva in informationen i din internetbank.
Var noggrann bara så att ni fyller i rätt OCR-nummer. Det går naturligtvis även att skicka in avierna till banken
om ni föredrar det.
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Periodisering
Ni har möjlighet att välja hur ofta ni vill betala och därmed få era avier, antingen kvartalsvis, halvårsvis
eller årsvis. Det går även att få det månadsvis men vi önskar att ni väljer att få det kvartalsvis, för att
minska våra utskick. Valet gör ni i samband med att ni lämnar in era åtaganden för 2021. Ni har i år
även möjlighet att skicka in era åtaganden via EFKs hemsida. Där får ni också svara på frågan om hur
ni vill ha periodiseringen.
Tack vare denna förändring kan vi minska tiden vi behöver lägga på gåvohantering till en bråkdel och
håller därmed nere administrationskostnaderna.
Har ni frågor om detta så får ni gärna höra av r till någon av oss.
Hälsningar
Rune Jonsson Insamling Missionärsunderhåll 0702910793 rune.jonsson@efk.se
Mattias Davén Insamlingskommunikatör 019167625 mattias.daven@efk.se
Hans Lindstrand Insamlingsstrateg 0705243875 hans.lindstrand@efk.se
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