Till vårdnadshavare

Barnfattigdom är inte ett problem. Det är flera tusen. Var en del av
lösning – låt ditt barn sälja majblommor.
Tack vare att barn och volontärer i hela Sverige deltar i försäljningen av majblommor kan
Majblomman jobba för jämlika villkor för barn. Vi delar ut ekonomiskt stöd, informerar om barns
förutsättningar och stödjer forskningsprojekt för att förbättra barns villkor. Du som vårdnadshavare
behöver godkänna att ditt barn får sälja majblommor. Godkänn genom att fylla i lappen längst ner på
detta papper och lämna in den när du hämtar ut dina majblommor.
Det är enkelt och kostnadsfritt att vara med i Majblommans insamling. Varje barn som är med får
behålla 10 % av sin egen försäljning, gruppen får behålla ytterligare 10%. När ni har fått väska och
blompåsar är det bara att sätta igång. När insamlingen är slut fyller ni i redovisningen, lägger osålda
blommor i en påse och lämnar tillbaka. Årets insamling börjar den 11 april. I år kan alla barn kan ta
betalt med Swish. Det sker via en unik QR-kod som är tryck på varje prislista. Mer information finns
på majblomman.se.
Den 11/4 kl 17:30-20:30 kan alla scouter hämta majblommor vid scoutgården.
Under vecka 19 ska barnen lämna in sin redovisning och eventuellt osålda blommor.
Majblommeföreningen i Katrineholm
Kontaktperson: Katarina Hellerstedt tel 070-300 83 43
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fyll i och lämna till majblomman när ni hämtar blommor:
Jag tillåter att mitt barn …………………………….....….…..............................………får sälja majblommor.
Jag ansvarar för att pengar och överblivna blommor redovisas på rätt sätt:

………………………………………………………………………………………………………………………………
Underskrift

Namnförtydligande

Telefonnummer

Behandling av personuppgifter: För att säkerställa att insamlingen sker korrekt och att pengarna når dit de ska behöver vi spara och använda
vårdnadshavares namn och telefonnummer. Majblomman ansvarar för de personuppgifter vi samlar in. Därför har du alltid rätt att veta hur
dina personuppgifter används, ändra felaktiga uppgifter och invända mot vår hantering av dina personuppgifter. Mer information om dina
rättigheter och hur du kontaktar oss vid frågor finns på majblomman.se/integritetspolicy.

Majblomman – på barn och ungas sida sedan 1907.

