
Ölands biodlarförening Honungslotteriet 2021-03-15

Du som medlem kan sälja lotter som ett stöd till föreningen, men det ökar också din egen 
försäljning då du förutom att sälja lotter också kan sälja din honung, tex på marknader, 
sockendagar, skördefesten etc. Genom att sälja lotter bidrar du till att öka intäkterna till 
föreningen, samtidigt som du kommer att märka att lotteriet också ökar din egen 
honungsförsäljning. 

Du kan hämta lotter hos Lottie Harrieson, Sandby, Hans Lundell, Lindby, Mikael Lindahl, 
Åstad Emma Lee, Ryd och Barbro Martinsson, Norra Kvinneby. 

Instruktion

1. Lottpriset är 10 kr per lott. 

2. Vinstnumren för både 700 g burkar och 500 g burkar är lotter vars nummer  slutar 
på: 00, 20, 40, 60, 80 

3. Du säljer din honung till lotteriet för 90 kr för 700 g och 65 kr för 500 g.

4. När du samtidigt som du säljer lotter säljer din egen honung kan du ta ovanstående 
pris eller något annat som du själv bestämmer

5. Behåll vinstlotterna och dra 90 kr för en 700 g burk respektive 65 kr för en 500 g 
burk som du delat ut i vinst. Denna summa behåller du. Överskottet betalar du in 
till föreningen 

6. Redovisa de totala intäkterna från lotteriet, antalet vinster (antalet 700 g eller 500 g
burkar), samt överskottet till vår kassör Eva-britt Tågsjö med brev, mail eller sms. 
Eva-Britt Tågsjö, Gamla Hamnvägen 7, 38773 Löttorp, etagsjo@gmail.com, 070-
262 03 15.

7. Skicka in överskottet via bankgiro 304-9814 eller swish 123 673 6037. Vi är mycket 
tacksamma om du tar hand om kontanterna själv då det underlättar bokföringen.

8. Lämna eller skicka vinstlotterna och lämna dessa till kassören för redovisning i 
bokföringen, 

Lotteritillstånd

Föreningen har ett lotteritillstånd som vi söker hos Borgholms kommun. Tillståndet gäller 
över fem år, för närvarande tom 2026-04-30. Föreningen redovisar för varje 
verksamhetsår  intäkter och utgifter till Borgholms kommun. 

För varje period måste föreningen uppge lotteriföreståndare och lotterikontrollant som för 
närvarande är Göran Borgö och Stefan Nilsson. Dessa två och föreningens kassör 
undertecknar årsredovisning för varje år. 



Utlämning av lotter. 

Du som har utlämningsställe för lotter har en viktigt uppgift att hjälpa medlemmar med 
lotteriet

1. Lämna ut det antal lotter som medlemmen behöver och notera vem som fått vad

2. Förklara reglerna för försäljningen och redovisning

3. Ta emot eventuellt överblivna lotter efter försäljning 

4. Redovisa till vår kassör inför årsmötet det antalet lotter du har lämnat ut under 
verksamhetsåret samt det antal du har kvar. 

5. Ta kontakt med Mikael Lindahl om du behöver nya lotter.

Bilaga. 1. Information om lotteriet vid försäljning 
              2. Redovisning över sålda lotter 



  
Ölands biodlarförening  

HONUNGSLOTTERI

10:-  per lott

Vinst på lotter 
som slutar på 

   00   20   40   60   80  
Lotteritillstånd beviljat av Borgholms kommun



Ölands Biodlarförening

Redovisning Honungslotteri datum:________
Från vem?:___________________________________

Antal sålda lotter á 10 kr: ________st x 10kr=________

Minus vinster 500gr á 65 kr: _____ st x 65 kr=________

Minus vinster 700gr á 90 kr:_____ st x 90 kr=________

                                         Totalt att sätta in:__________ kr

Sätts in på Bg 304–9814 eller Swish 123 673 60 37

OBS!

Bifoga alla vinstlotter!

Skickas till kassören:

Eva-Britt Tågsjö

Gamla Hamnvägen 7

387 73 Löttorp
0702–620 315


