
Registrera enkelt  d ina intäkter och kostnader.  Du kan också fördela summorna per
spelare.
På samma sätt  kan du också registrera inbetaln ingar från föräldrar så att  summan
kopplas t i l l  rätt  spelare.
ALLA transakt ioner kan märkas upp så att  de kopplas t i l l  en akt iv i tet .
Kassören och föräldrarna kan al la se aktuel l t  saldo när de vi l l .
Kozing ger kassören och al la i  teamet en bra övers ikt  av transakt ioner och särski lda
akt iv i teter .  Al la kan se vad som händer och hur n i  l igger t i l l !  Ni  kan också vara f lera
lagkassörer.

Kassören skapar en försäl jn ing och produkter som ska säjas.  I  Kozing loggar man
sedan in och bestäl ler  enkelt  vad och hur mycket man vi l l  sä l ja .  Som i  en webshop!
Extra bra är att  kostnader som hör t i l l  en särski ld säl jkampanj  enkelt  kan fördelas per
spelare baserat på vad de sålt !
När du i  framtiden startar en ny och l iknande försäl jn ing kan du sedan enkelt  kopiera
en t id igare kampanj .  Du behöver inte börja om från början med att  registrera
produkter och spar värdeful l  t id .

"Kozing gör mitt  jobb
som lagkassör enkelt

och ro l igt ."

"Som lagkassör förstod
jag hur mycket jobb det  

egent l igen tar ."

"Med al l  informat ion
samlad på en plats
hjälps v i  a l la åt  och

engagerar s ig!"

"Som förälder f ick jag
en chock att

framförhål ln ingen var
så dål ig."

Skapa ett  lag och registrera al la spelarna i  laget .  Bjud sedan in föräldrarna så att  de
också bl i r  en del  av laget.  Al la får tydl ig insyn i  hur er insaml ing l igger t i l l  och hur de
kan bidra.
Lagkassören kan dessutom posta meddelanden!  Ingen behöver undra vad som händer
och vikt ig informat ion når verkl igen fram t i l l  a l la i  teamet.

Kozing är en webbaserad t jänst  som förenklar vardagen för a l la idrottsföräldrar,
specie l l t  hanter ing av pengar och ekonomi .  Idrott  ska vara ro l igt  för a l la!

VAD ÄR KOZING?

Samla lagets spelare och föräldrar i  ett  team!

SÅ HÄR ANVÄNDER DU KOZING:

Hantera lagets pengar med ful l  insyn

Säl jkampanjer enklare än någonsin!

Läs mer på kozing.se

https://kozing.se/

