
Vejledning til indberetning af gaverVejledning til indberetning af gaverVejledning til indberetning af gaverVejledning til indberetning af gaver    
 
 
NYT: Du kan se en video med vejledning til indberetning af gaver her: 
http://indremission.dk/organisation/stoet-arbejdet/for-kasserere/  
 
Åben kasserer-indberetningen på http://kas.imh.dk/ 
 
1. Vælg ”Åbn Kasserer indberetning via en sikker forbindelse” 
2. Indtast brugernavn og adgangskode og tryk ”Log ind” 
 
 
Faneblade Faneblade Faneblade Faneblade     
Årstal  Viser de indberettede gaver for de pågældende årstal. 
 
Gavebreve  Giver mulighed for at administrere gavebreve til det lokale arbejde. 
 Indtast start og slut år samt beløb pr. år. De indberettede beløb 
 hentes automatisk fra indberetningssiden. 
 
Rediger brugerprofil Gem oplysninger på brugeren. Oplysningerne bliver kun brugt på 
 indberetningssiden. 
  
Skift kodeord Her kan du ændre adgangskoden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Første gang du logger på i en ny indberetningsperiode vælg: ”Hent sidste års gavegivere”. 
Herved hentes sidste års gavegivere og det er let at indberette dette års gaver. 
 
 



Ny giverNy giverNy giverNy giver    
Vælg ”Tilføj gavegiver” når du skal finde en ny giver. 
 
Søgefunktionen virker bedst med færrest mulige 
oplysninger. Det bedste er kun at søge på givernummeret.  
 
Du kan vælge mellem resultaterne ved at trykke på pilen. 
 
Når du har fundet giveren tryk ”Indsæt”.  
 
 
Det er desværre ikke muligt at oprette nye givernumre via nettet, da disse skal oprettes 
centralt i IM's økonomisystem. I stedet kan du sende en e-mail til indberet@imh.dk og 
oplyse NavnNavnNavnNavn, AdresseAdresseAdresseAdresse, Tlf.nr.Tlf.nr.Tlf.nr.Tlf.nr. og evt. EEEE----mailmailmailmail på den nye giver. Oplysningerne sendes til IM's 
økonomiafdeling, der opretter den nye giver. Det kan tage et par dage før nyoprettede 
givere kan søges frem.  
 
 
Indtast beløbIndtast beløbIndtast beløbIndtast beløb    
Når du indtaster beløbet skal du være 
opmærksom på, om det er en alm. gave 
eller gavebrev. 
 
Tryk ”Gem ændringer” 
    
    
Afslutning af gaveindberetningAfslutning af gaveindberetningAfslutning af gaveindberetningAfslutning af gaveindberetning    
D. 10. januar lukker indberetningssiden og du kan herefter ikke indberette gaver vedr. det 
gamle år. Du skal ikke sende eller godkende din indberetning. Økonomiafdelingen henter 
automatisk alle oplysninger, der er gemt på indberetningssiden og indberetter herefter 
gaverne til SKAT. 
 
Opdager du en fejl eller har glemt at indberette en gave efter d. 10. januar skal du kontakte 
Maria Laursen i økonomiafdelingen; mail: maria.la@indremission.dk eller tlf.: 82271338.  
 
 


