
Vedrørende Mobilepay numre på hjemmeside! 
(11 februar 2022) 
Som aftalt på sidste RSK-møde har jeg kontaktet indsamlingsnævnet, 
for at afklare hvordan det præcist er med reglerne omkring indsamling 
og Mobilepay numre. 

Spørgsmålet er opstået efter at kasserer i OSK-Syddanmark, har fået 
henvendelse fra Mobilepay om at de ville blive ”fyret” som kunde hvis 
numrene optrådte på hjemmesiden, i forbindelse med opfordring til 
donation/indsamling. 

Vi fik tilbage i 2017 tilladelse til at samle ind på vores møder uden det 
skulle anmeldes, ud fra følgende begrundelse: Indsamlingsnævnet 
vurderer at Deres indsamling ikke er anmeldelsespligtig. Nævnet har ved 
sin vurdering lagt vægt på, at opfordringen alene rettes til NA’s 
medlemmer i forbindelse med møder i NA, og idet det kun har været 
muligt for NA’s medlemmer at deltage i indsamlingen. 

Havde en længere snak med en i indsamlingsnævnet, og skønt hun godt 
kunne se at vi – selv med et opslag af Mobilepaynumre og konti på 
hjemmesiden- stadig kun henvendte os til NA medlemmer – vil vores 
indsamling blive vurderet som offentlig så snart vi slog indbetalings 
muligheder op på hjemmesiden. Dette gælder også numre til 
registrering til konventer og betaling af litteratur! 

Vi kommer simpelthen i konflikt med sidste del af begrundelsen: det 
kun har været muligt for NA’s medlemmer at deltage i indsamlingen.  
Så snart numrene optræder på en offentlig tilgængelig hjemmeside – vil 
det blive vurderet som en offentlig indsamling og vil kræve anmeldelse 
og tilladelse fra indsamlingsnævnet. 
 
En sådan kan vi søge om, men det er både dyrt og ret besværligt. 1200 
kr om året og et ret omfattende skema med masser af oplysninger. Og 
så er det ikke engang sikkert vi får lov. Hvis vi så endelig skulle få lov af 
nævnet, skal Mobilepay også give tilladelse. 
 
Så mon ikke vi skal vælge fremover ikke at slå disse numre op offentligt? 
 

I kærlig service - Mogens 
 
   


