Reviderad 2020-06-11

Ansluta till Stripe
FÖR ATT KUNNA TA EMOT KORTBETALNINGAR I SBK TÄVLING
INNAN NI STARTAR se till att ha dessa uppgifter nära tillhands, för de behövs för att skapa
kontot:
•
•
•
•
•
•
•
•

Er hemsidesadress
Ert organisationsnummer
Er adress
Ert telefonnummer
Firmatecknare, ansvarig för kontot. Förslagsvis kassör och ordföranden.
Namn, Job titel, telefonnummer, födelsedag DD/MM/ÅÅÅÅÅ (ej sista fyra sifforna)
Mobiltelefonnummer till kontaktperson vid betalningar
Ert IBAN (kontonumret på internationellt språk)
Inskannat registerutdrag/ organisationsnummerbevis från Skatteverket

Klubbar som är registrerade för F-skatt, moms eller som arbetsgivare kan få ut registerutdrag
via skatteverket.
https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/drivaforetag/startaochregistrera/registe
rutdrag.4.2132aba31199fa6713e800010366.html
Klubbar som inte är registrerade för F-skatt, som arbetsgivare eller för moms kan få ut ett
organisationsnummerbevis från Skatteverket.
Har ni inte sedan tidigare registerutdrag eller behöver ett organisationsnummerbevis
kontaktar ni Skatteverket via mejl eller telefon. Kontaktuppgifter finner ni här:
https://skatteverket.se/omoss/kontaktaoss.4.71004e4c133e23bf6db800079651.html

Logga in med arrangörsinloggningen. Välj administration och sen knappen ”Gå till min klubb”
när du kommit in.
Välj knappen ”Anslut till Stripe för betalningar” Nu kommer man till sidan på Stripe där man
kan skapa ett konto hos Stripe för kortbetalningar.

Kopiera och klistra in webbadressen från webbläsaren och klistra in den där domännamnet ska
stå istället för att skriva in den.
Koden på hemsida blir en annan när man har en extern host. Testa därför att högerklicka på
webbläsarnamnets länk, välj kopiera hyperlänk och klistra in i stripe-fältet. Tänk på att bara
kopiera adressen och inget mellanslag före eller efter då det också räknas som ett tecken.

Saknar klubben sitt registerutdrag kan ni hämta det hos Skatteverket på följande länk:
https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/drivaforetag/startaochregistrera/registerut
drag.4.2132aba31199fa6713e800010366.html
Saknar klubben ett organisationsnummerbevis, kontakta Skatteverket via telefon eller mejl.
Kontaktuppgifter finns på:
https://skatteverket.se/omoss/kontaktaoss.4.71004e4c133e23bf6db800079651.html
Tidigare information om Bolagsverket var tyvärr felaktigt!

telefonnum
mer

Klubbens IBAN bör man kunna se på ett kontoutdrag från sin bank, i sin Internet bank eller så
får klubben kontakta sin bank för att få detta.

Kontot skapas och man slussas tillbaka till SBK Tävling/SSRK Prov. Som bekräftelse får man
upp rutan ”Ditt Stripe-konto är nu kopplat till SBK. Snart kan ni ta emot och administrera
betalningar via Stripe.

Det kommer att komma ett mejl från Stripe där man behöver bekräfta e-postadressen man
angett vid skapandet av kontot, innan kontot skapas ”på riktigt”. Sen är själva kontot helt
klart.
Det sista man behöver göra för att Stripe-kontot ska fungera och man ska kunna ta emot
kortbetalningar, är att skanna in och bifoga ett Registerutdrag från Skatteverket, till Stripe när de
skickar förfrågan om det på ens konto. Det tar några timmar/dagar innan de kontrollerat det och
bekräftat kontot klart för mottagande av betalningar.

I arrangörens egen profil i SBK Tävling, den arrangören når i inloggat läge då man klickar på en
ikon som det står ”Gå till min klubb” på. Där ska finnas en rubrik enligt nedan om arrangören
ÄR ansluten till Stripe.

Om en arrangör har det detta fält tomt: Användar-ID hos Stripe så finns ingen koppling och
då måste de klicka på "Koppla konto" och logga in på sitt Stripe-konto för att genomföra
kopplingen. Det triggar ett anrop från Stripe till SBK Tävling som verkställer kopplingen.

Om ni behöver hjälp med kontot, undrar över något eller har frågor finns hjälp på Stripes
hemsida. De har massor av FAQ, hjälpdokument och en direktchat vid frågor.

Stripe support: https://support.stripe.com/
Det finns tyvärr ingen svensk supportsida för Stripe, så även vi på centrala SBK får söka hjälp
hos dem på engelska när vi stöter på patrull.
Vi försöker spara frågor och svar som är återkommande till en egen FAQ för att hjälpa er som
arrangörer. Därför önskar vi att ni återkopplar till stripe@brukshundklubben.se.

