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KOM IGÅNG MED ITK 

ITK: en översikt: 
ITK eller ideell tid kuponger är en typ av volontär 

valuta med syfte att stärka den lokala informella 

ekonomin och öka beredskap inför möjliga katastrofer 

och svårigheter. Kupongerna utfärdas av dig själv och 

är en IOU (på engelska I owe you), en typ av skuldbrev. 

Ett löfte om att du ställa upp för grannar och bygden 

och miljön med motsvarande antal minuter som finns 

på den kupongen du utfärder. 

Du kan utfärda kuponger som motsvarar upp till 400 

timmar per år som är det maximalt man kan anses 

delta utan att det påverkar ens möjlighet till att delta i 

arbetslivets 1600-1800 årsarbetstimmar. 

Du kan till exempel ge några ITK till din lokal 

omställningsgrupp så att dem kan använda dem, eller 

du kan använda dem för (till exempel) andrahands 

prylar, grönsaker från en grannes trädgård o.s.v. 

Läs mer om ITK konceptet i avsnittet ”Om ITK”. 

Instruktionerna nedan ger exempel 

hur ITK kan lanseras uppbackad av 

ett socialt nätverk t.ex. NING 

Börja med att registrera dig som ITK- användare 
För att vara med i ITK- Upplandsbygd pilot behöver du ett konto hos omställningsnätverket om du inte 

redan har ett. 

Gå in på http://transitionsweden.ning.com och registrera dig genom rutan på höger sidan. 

För att få regelbundet information om piloten behöver du vara med i ITK gruppen. Följ länken nedan och 

registrera dig där 

http://transitionsweden.ning.com/group/arbetsgrupp-itk-komplementar-valuta 

Beskriv det du kan tänka dig bidra med 
Din egen medlemssida har plats för information om vad du som 

medlem i ITK gruppen kan bidra med. Det är bara att redigera 

rutan om dig själv på din sida. Du hittar din egen sida bl.a. 

genom att använda menyraderna MEDLEMMAR >MIN SIDA. 

Tänk på att det du bidra med är din volontärtid för dina 

grannar, för miljön och för bygden. Erbjud det som du tycker 

om att göra, det behöver inte vara något på proffsnivå. 

http://transitionsweden.ning.com/
http://transitionsweden.ning.com/group/arbetsgrupp-itk-komplementar-valuta
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Du får en egen omställare-id 

Tänk på att skriva ned adressen till din sida. Du hittar den i din webbläsarens fönster (se bilden). Adressen 

kommer du att skriva sedan på kupongen. 

Det brukar se ut som http://transitionsweden.ning.com/profile/Stevehinton 

Och det blir lika med ditt ITK namn – i detta fall har Stephen Hinton ”Stevehinton” som ITK namn. 

Instruktionerna nedan gäller om du tillverkar egna kuponger eller laddar 

ned kuponger från en webbsida 

Skriv ut kupongerna 
Skriv ut kupongerna på vanligt A4 papper, klippa dem till plånboksstorlek. 

1. En ITK representerar en minut volontär tid. 

2. Skriv in näst nästa år. 

3. Skriv inom vilken kommun det gäller. 

4. Här använder du din stämpel, och du skriver din 

omställnings id med en framåtlutande streck först t-

ex-/Stevehinton. 

5. Din signatur. 

6. Stämpel, Omställare ID och underskrift av din 

kvinnlig garant. 

7. Stämpel, Omställare ID och underskrift av din 

manlig garant. 

8. Websidan anges längst ned på kupongen. 

 

 

 

  

http://transitionsweden.ning.com/profile/Stevehinton
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Samla minst två personer i ditt nätverk 
Du behöver två andra personer som går i god för dig som utfärdare av ITK. Detta betyder att dem litar på 

dig och det du erbjuder. Speciellt när du erbjuder något som du skall få ITK för garanterar dem att du 

uppfylla vad du lovar. Vi använder en 50 /50 regel kvinnlig manlig och en av varje behövs. 

Tillverka stämpel eller skriv under 
För att skapa en egen identitet föreslås alla skaffa stämpel för användning vid vidimering/garant processen 

för att garanten skall synas. Annars kan garanterna skriva under och förtydliga namnet tillsammans med 

deras ITK namn. 

Utfärda kupongerna 
Tänk på att fylla i samtliga rutor. 

Varje kupong behöver din stämpel/underskrift samt två garanter. Då är den färdig att användas.  

Fundera på olika kom-i-gång aktiviteter 
Har gärna några idéer hur du kan använda dina kuponger redan från början. Det är viktigt att lansera 

valutan med energi och entusiasm för att få en tillräcklig bra start. Att erbjuda ITK leken i en 

introduktionsworkshop ger en bra start. Alternativt kan valutan lanseras i samband med ett större 

arrangemang, en Omställningsfestival eller Framtidsvecka. Se nedan för instruktioner om ITK leken och 

lansering i samband med arrangemang. 

Gör en uppföljning regelbundet. 
Fritids-eller volontärvaluta fungerar genom att folk känner varandra och litar på varandra. Valutan fungerar 

bäst när det finns ett stort och brett utbud av tjänster. Därför är det viktigt med en grupp som uppmuntrar 

andra att ta vara på hjälp från andra men även att det utvecklas möjligheter att utbyta ITK. 

OM ITK 

Varför behöver vi en komplementär valuta? 
Vi behöver överväga begreppet "pengar" och de befintliga finansiella systemen.  

Vi bör analysera vart det hela är på väg samt vilka konsekvenser detta kan ha för människor globalt, 

nationellt och lokalt. Fler och fler inser att det konventionella monetära systemet (pengar, 

centralbanksprincipen, fiat valuta med begränsad kapitalreservkrav )  ligger till grund för våra 

återkommande miljömässiga, ekonomiska och sociala problem. 

Idag uppstår dessa problem på en global nivå då den finansiella marknaden är global. Dessa problem har 

funnits och utvecklats ganska länge, och nu är det hög tid för nya lösningar. När det gäller en kollaps av det 

ekonomiska systemet, vilka är de alternativ till lösningar som vi kan implementera snabbt? En mängd olika 

modeller har redan utvecklats. 

Vilka andra valutor liknar detta? 
Ett av de mest framgångsrika koncepten i Europa har varit införandet av regionala valutor som kallas 

"Regio". Dessa som arbetar tillsammans med euron och stödjer den regionala ekonomin samt skapar fler 

sociala nätverk. Regios utfärdas, övervakas och administreras centralt.   En av de främsta anledningarna till 

stagnation inom nuvarande regionala valutor (regios)  är att administrationen av systemen är 

ansträngande.  Administratörer/arrangörer, som tar på sig ansvaret för att få systemet att fungera, arbetar 
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frivilligt och blir ofta utan betalning för sina ansträngningar.  Arbetsbelastningen är ofta hög, de blir 

utbrända och därmed försvåras deras arbete.    

Minuto cash – en förlaga för ITK 
En ny modell,  "Minuto Cash", som härstammar från Tyskland är inte alls lika ansträngande administrativt 

som "regios".  Minuto Cash baseras på möjligheten att vem som helst kan publicera sin egen betalning.   

Minutos används på samma sätt som kontanter och är ett reellt decentraliserat betalsätt. 

Att förstå skuld 
Vanligtvis arbetar människor och får betalt i efterskott, men var tas pengarna ifrån?  

Det traditionella ekonomiska systemet är uppbyggt så att det är skulder som skapar pengar. Den centralt 

förvaltade statsskulden har därigenom vuxit till att nå astronomiska proportioner.  

 

Lokalt skapade värdekuponger däremot representerar ett löfte om att stödja det lokala samhället och 

miljön. Kupongernas värde begränsas till det nationella medelvärdet för arbete som volontär för ett visst 

antal timmar / minuter (eller motsvarande/ideell tid). 

 

 

Komplementära valutor anses av tyska Bundesbanken vara ett slags sociala pengar/betalsätt.  

Det är pengar/betalsätt som används kring människors sociala aktiviteter, snarare än betalning för sitt 

arbete. 

Hur värdesätts ITK? 
ISSS-projektet är inspirerat av Minutos, vi har antagit benämningen "ITK" som står för Ideell Tid Kupong - 

och denna bygger på frivilligt arbete. Kupongen fungerar som ett erkännande av att någon har 

tillhandahållit en tjänst till samhället, eller en individ i samhället, i form av varor eller tjänster. En 

volontärtimme är värd 60 ITK. Skulle man behöva sätta ett värde på en timmes volontär tid (som det görs 

inom EU projekt och Leader i synnerhet) motsvarar det i Sverige 175 SEK. 
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Hur beräknar man värdet av det du erbjuder i ITK? 

Värdet = tid att marknadsföra det + tid att utveckla det + tid att förbereda + tid att leverera 

Tänk på att du kan vara volontär 400 timmar per år max mot din 1600 timmar som du ska stå till 

arbetsmarknadens förfogande 

Exempel: 

Att vara volontär gitarrlärare 

Antal lektioner du klara av per år = 186 timmar 

Tid att förbereda, ordna, etc = 93 timmar 

En timme undervisning = (186 +93) / 186 = 1,5 timme eller 90 ITK 

Hur introducera man ITK? 
Vid introduktion av ITK: s är det första steget att skapa ett inledande möte. Detta kräver att någon 

organiserar mötet. Senare delas ansvaret och tas över av andra. Man bör prata igenom resurser och behov 

- samt andra praktikaliteter för att genomföra konceptet. Om ITK: s används utanför regionen kommer de 

så småningom tillbaka till sin ursprungsort, så länge de fortfarande är giltiga. 

 

Varje ITK kupong visar namn och adress på den person som utfärdade det, dess värde, datum för 

utfärdande, postnummer och dess giltighetstid (beräknat som slutet av utfärdande året plus två ytterligare 

år). Dessutom bör två borgensmän (en kvinna och en man) borga för varje ITK kupong med en stämpel och 

underskrift. Dess relevans är huvudsakligen i den region där den skapades, då särskilt leverantörer av varor 

inklusive jordbruk, trädgårdsodling, hantverk och sociala tjänster. 

ITK leken. 
Kopiera upp ett antal häfte med olika valutor. Ha gärna sax, A4 papper, tejp redo. 

Be deltagarna fylla i kupongerna enligt instruktionerna ovan. En powerpoint av instruktionerna finns att 

ladda ned från ITK sidan. Sedan skall dem hitta två andra som skriver under kupongerna som garanter. 

Be samtidigt deltagarna att på en A4 papper beskriv vad dem kan tänkas göra om dem får ITK tillbaka för 

det och beskriv det på detta ”annons lapp”, gärna med lite färgpennor.  

Det ska uppges namn, utbud och antalet ITK som dem vill ha tillbaka. 

Dessa lappar kan tejpas på en vägg som i mataffären/kiosken. 

Finns det tillräckligt många på workshoppen kan du del upp dem i olika grupper. De som får utfärda ITK och 

annonser och dem som endast göra annonser. Av dem som endast göra annonser kan en grupp agera 

”Omställningskärngrupp”. Deras uppgift är att fundera på att organisera ett event, och lista dem 

volontärtjänster som skulle krävas.  

När alla är redo, kan dem minglar runt. På en liten lapp kan deltagarna skriva vad dem erbjuder och byta 

det mot en eller fler ITK kuponger. Gruppen som spelar kärn grupp skall prova att få deltagarna att donera 

ITK till dem. När dem har fått donationer kan dem efterfråga tjänster för deras event. 

Efter att ha spelat ett tag samla deltagarna för att summera vad dem lärde sig från övningen. 
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Vi brukar fråga runt eller delar dem i diskussionsgrupper för att diskutera. 

 Vad upplevde du som bra med ITK? 

 Vad förvånade du? 

 Vad fick du för funderingar efter att ha spelat detta? 

 Vad ser du som negativt med ITK? 

 Sista frågorna kan handla om nästa steg med hur man tar ITK vidare. 

 

 

ITK som event valuta – ett annat sätt att lansera 
Detta lanserings sätt utvecklades som resultat av en introduktionsworkshop: 

För en grupp som organisera ett event kan ITK användas som volontärvaluta. Tanken är att valutan lever 

vidare i samhället efteråt och att eventet blir lanseringstillfället. 

Det kan göras på samma sätt som vid ITK leken. Samla potentiella volontärer och informera om att gruppen 

tänker håller ett stort event. 

Be varje deltagare skriva ned vad dem kan bidra med – deras namn och vad dem erbjuder på ett papper 

men att dem endast använder hälften av pappret. Det är viktigt att allt dem kan erbjuda skrivs – från 

projektledning till barnpassning. 

Introducera sedan ITK och dela ut häften. Be de fylla i kupongerna med garanter och be dem sedan om att 

donera sin tid till projektet – det som dem känner sig OK med att ställa upp med. Det behöver inte vara 

bindande för tillfället. 

Sedan kan de återvända till deras ”annons papper” och skriva in hur många ITK minuter varje erbjudande 

kan ersättas av. 

Sedan är det bara att knyta volontärer till uppgifter och se till att tillräcklig många ITK kommer in. 

Fördelarna med att göra så är många: 

 ITK lanseras på ett effektivt sätt 

 Volontärer får möjligheter at visa upp vad dem vill och kan ställa upp med 

 Kringtjänster – som att passa barn medans en förälder hjälper till – kommer väl till pass och många 

blir inkluderade från början 

 ITK utgör en viss ”tidsbokföringssystem” som kan hjälpa med planeringen 

ITK som projektvaluta 
För ett initiativ som behöver många volontärtimmar finns ett tredje alternativ: att lansera valutan i 

samband med ett projekt. 

Upplägget är detsamma att börja med:  

Visa valutan, spendera lite tid att hjälpa deltagarna räkna hur mycket tid dem skall värdera deras 

erbjudande till. 

Sedan kan dem arbeta i grupper för att planera olika delar av projektet och för att identifiera rollerna i 

projektet och hur mycket tid som krävs för varje roll. 
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Nästa steg är då en från varje grupp presentar gruppens planerade arbete och en översikt över rollerna. 

Då ber man volonterarna att ”ge” ITK till den gruppen dem känner att dem vill arbeta med. På deras ITK 

kupong borde e-post of telefon finnas. Då kan en koordinator från gruppen kontakta vederbörande efter 

mötet för att arrangera arbetet. 

På detta sätt kan varje arbetsgrupp se om dem fått in tillräckligt med volontärtimmar, och kan börja fördela 

rollerna. 

 

Vanliga frågor 
I vilket geografiskt område är ITK giltiga? 

 

För perioden av pilotprojektet ITK är giltiga i de specificerade pilotnätverk och grupper som arbetar med 

dem i Upplandsbygd regionen. Främst Knivsta och Sigtuna kommun. 

 

 

 Kan ITK fungera som en "omställningsgrupps" valuta? 

 

En ITK är en IOU (Löfte att betala) och är precis som att ge pengar till en välgörenhetsorganisation. 

Skillnaden är att du inte lovar att betala med pengar, istället används ideell tid för att hedra löftet. Till 

exempel, om en omställningsgrupp beslutar att hålla en introduktion och ett nätverksmöte, och en grupp 

på tio personer är villiga att ge 20 timmar av sin tid så kan var och en av dem skapa och utfärda ITK, får dem 

stämplade och ge dem till kassören.  

 

Under denna tid är volontärer organiserade och ordnar möten. Medlemmarna kan besluta att ITK kan 

användas, till exempel för att ordna fika, betala underhållning i ITK eller betala barnvakten med ITK så att 

du kan gå till mötet, och så vidare. 

 

Det finns en bra potentiell marknad för ITK särskilt kring mat. Volontärer ger ITK till gruppen, och gruppen 

anordnar aktiviteter som kan ersättas med ITK. Detta kommer att utvecklas och en marknad kommer att 

växa fram. T.ex: istället för att köpa bröd så kan gruppen besluta att ha hemlagat bröd och därför ge 

ytterligare möjlighet att ger ITK till den som bakar. 

 

Likaså finns det en marknadsmöjlighet för ITK inom kultursektorn. Plötsligt blir de artister som accepterar 

ITK mer attraktiva och intressanta än de som enbart tar emot pengar som betalning för sina tjänster. Hälsa 

och rådgivning - massage och rådgivning kan också vara relevanta som tjänster där ITK kan användas i 

stället för pengar. 

Vilka är skillnaderna mellan tjänster som köps med svenska kronor och frivilliga tjänster som kan fås med 

ITK? 

Frivilliga tjänster är helt olika andra tjänster som finns på marknaden, de kommer inte med någon form av 

garanti och omfattas inte av konsumentlagstiftning och annan lagstiftning.   

 

Kan man bara acceptera ITK från person som utfärdade dem? 
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Nej, du kan handla med ITK från vilken utfärdare som helst. Detta följer av principen: hur mycket pengar 

(svenska kronor) återgår till centralbanken? Mycket få. Likaså kan ITK kuponger distribueras som betalning 

hundratals gånger, från en person till nästa, innan de kommer att återgå till utfärdaren. Alla har friheten att 

acceptera ITK eller inte. 

Är det nödvändigt att utfärdaren skriver alla sina erbjudanden om tjänster eller varor på kuponger som 

de skapar själva? 

Det rekommenderas att utfärdaren använder en stämpel som visar vad de kan erbjuda. Till exempel, varje 

medlem av omställingsnätverket skulle kunna utnyttja en webbplats där de kan beskriva vad de erbjuder. 

Stämpeln tillhandahåller på så sätt reklam. Medan kupongen cirkulerar, kommer folk läsa på den. Om 

etiketten inte visar din webbplats rekommenderar vi att skriva minst tre av dina erbjudanden på baksidan 

av kupongerna. Detta bidrar till att uppnå ett högre intresse och acceptans av ITK. 

 

 Är de som borgar ansvariga för ITK de skriver under? 

Normalt är svaret: Nej, bara om utfärdaren är oförmögen att fullgöra sin skyldighet skulle garanterna 

behöva kliva in. Till exempel, om utfärdaren inte längre kan tillhandahålla en tjänst eller varor, eller blir 

sjuk, flyttar utan att lämna en ny adress eller dör och det inte finns arvingar som kan uppmanas att hedra 

löftet. I gengäld för att etablera sig som en borgenär, har borgensmannens namn spridits i samhället. 

Vad bestämmer den giltiga perioden ITK? 

Varje kupong har ett inskrivet giltighetsdatum. Giltighetstiden räknas i slutet av året då det utfärdades plus 

två år totalt. Enligt hans eller hennes behov, måste den person som skapar ITK hedra löftet - och sedan kan 

du skapa ny ITK. 

 

 Utfärdaren kan använda en kupong en andra gång efter inlösen? 

Om kupongen är giltig för mer än tre år, kan utfärdaren använda kupongen en gång till. Om tiden är mindre 

än 3 år bör utfärdaren förstöra kupong för inlösen. På grund av denna regel har medlemmar av Minuto 

nätverket nästan aldrig behållit en kupong strax före utgångsdatum. 

Måste du själv skapa ITK för att delta? 

Att skapa ITK är lika frivilligt som att acceptera dem som betalning för varor eller tjänster. För vissa 

människor kan det vara lättare i början att acceptera ITK och använda dem igen. Efter att de har fått 

förtroende för processen kommer de förmodligen att börja gör egna. Innan de utfärdar ITK i allmänhet, är 

det bra om folk gör en lista på vad de har att erbjuda, för att fastställa respektive värde i ITK. 

Finns det en minimiålder innan du kan ge ITK? 

Vissa tonåringar kan vara mer kapabla inom vissa områden - till exempel med hjälp av datorn - än vuxna. 

Men om de skulle de vilja göra sin egen ITK (förutom att acceptera och betala med ITK från andra 

utfärdare), skulle de behöver två vuxna garanter i laglig ålder. 

Hur många ITK bör utfärdas per person? 

För att betala små belopp så måste du skapa tillräckligt med kuponger i 1 och 5 Minuto valörer. Det är bra 

om varje person skapar 10 ark godkända kuponger ISSS ITK. Varje ark har totalt 245 ITK. Tio ark 

representerar 2,450 ITK eller 40 timmar av frivilligt arbete. Detta motsvarar den högsta volontärtiden för 1 
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¼ månad. Den högsta under ett år ska vara en motsvarighet till 400 timmar. 

 

Kan jag få allt med ITK? 

ITK kompletterar traditionella valutor (svenska kronor, euro, pund, dollar, yen, etc.). Många objekt kommer 

endast att finnas tillgänglig genom att betala med dessa valutor under en ganska lång tid framöver på grund 

av att skala av ekonomin, till exempel bensin, eldningsolja, telefonräkningar, el, gas, nya bilar, etc. Men 

eftersom fler människor blir engagerade i Minuto nätverket generellt och ITK i synnerhet, kommer fler 

alternativ vara tillgängliga. 

 

 

Vilka är de viktigaste målgrupperna för ITK? 

De är avsedda för alla i samhället, men särskilt personer som kan känna sig mer isolerade, till exempel 

arbetslösa eller pensionerade. Erfarenheten visar att - inledningsvis fungerar ITK bäst mellan vänner och 

vänners vänner. Med andra ord: ITK fungerar bra i sociala nätverk mellan människor som litar på varandra. I 

denna experimentella fasen är en viktig målgrupp människor som vill ha ett bekvämt sätt att lära sig om 

pengar i allmänhet och kompletterande valutan i synnerhet. 

 

Hur klarar du att betala skatt på transaktioner i ITK? 

En ITK  är avsedd att användas mellan vänner och att stimulera och optimera utbytet av goda gärningar i 

samhället. Dessa är oftast inte skattepliktig. Om du driver ett företag du kan också använda ITK. Intäkterna 

från handelstransaktioner i ITK följer samma regler som inkomst från konventionella valutor och måste 

betalas i den konventionella valutan. Den rekommenderade hastigheten för din bokföring i Europa: 60 ITK = 

175Kr. Kom ihåg att ITK är "samhällelig" valuta. Företag kan använda ITK som en del av deras CSR 

(corporate social responsibility) eller socialt arbete. Till exempel kan företag acceptera ITK från arbetslösa 

som ett sätt för företaget att ge tillbaka till samhället. Detta exempel kan vara för någon som äger ett café. 

 

Är det vettigt att spara ITK kuponger? 

Kortsiktiga besparingar under några veckor eller månader kan vara meningsfullt att betala för en dyr post 

som du vill köpa med ITK. Långsiktigt sparande är inte meningsfullt eftersom varje kupong har en tidsgräns 

på två år. 

 

Vad menar du med volontärtimme? 

I ett samhälle som bygger på arbetsfördelning , hög prestanda och specialisering så går det inte att  

generalisera om vad en arbetstimmar borde vara värd. Likaså en volontär timme. För att ha en siffra att 

börja med, beslutade vi att ta värdet av frivilliga som används av EU, inom ramen för Leader organisationer 

på 175 svenska kronor per timme.  

 

Betalning för tjänster eller varor med ITK beräknas alltid på värdet som är satt och beräknat för den typen 

av produkt eller en tjänst. Grundregeln är att alla transaktioner är en förhandlingsfråga. 
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Varför krävs en gummistämpel och en underskrift? 

Dessa är de traditionella medlen för att godkänna ett avtal och därmed ge Minuto och ITK trovärdighet. 

 

Varför finns det svarta prickar på den ursprungliga kupongen? 

Dessa är för inriktning och när du skär plåten genom dessa punkter, kommer varje kupong har en halv svart 

cirkel på dess övre kant. Dessa halvcirklar, gör att man kan avgöra valör 1-120 (vänster läge till höger läge 

på kupongen). Om du har en hög med ITK det lätt att snabbt hitta rätt valör. 

 

 

Hur vet jag att jag kommer att kunna använda ITK i mitt samhälle? 

 

ITK bygger på sociala nätverk. Därför kommer träffa medlemmar av samhället vid regelbundna möten 

hjälper dig att lära känna de andra deltagarna, att bli bekant med detaljerna, utfärdande och användning av 

ITK. 

 

Finns det en databas över alla medlemmar och deras erbjudande? 

Om du är i en grupp som använder ITK så kommer befintliga och nya medlemmar att fylla i ett formulär 

med kontaktinformation, kompetenser eller produkter man kan erbjuda. Denna blankett ska kopieras och 

delas med de andra medlemmarna i gruppen. 

 

Är det möjligt för kommersiella organisationer att delta? 

Ja, det är möjligt. En skylt nära ingången som anger att "ITK accepteras här!" - visar att ägaren är villig att ta 

emot ITK som betalning. Det kommer att fungera för butiksägare med ITK endast om vissa av sina 

leverantörerna också accepterar ITK, vilket gör det möjligt för ägaren att spendera samt få ITK! 

 

Är det möjligt att överföra ITK elektroniskt? Finns det Giro för ITK? 

Varje ITK kupong är ett unikt dokument. Juridiskt är det ett "personligt intyg om deltagande" - i den 

engelsktalande världen även kallad "IOU". Elektronisk överföring kan eliminera det personliga ansvar som 

personen känner när den ansvarar för inlösen av kupongen. Datorn gör det mer opersonligt och stoppar 

utvecklingen av fysiska sociala nätverk. Istället för att utveckla en e-Minuto, rekommenderar vi att använda 

andra kompletterande valutor som ger denna möjlighet. 

Kan vem som helst ladda Minuto  och ITK data till sin egen dator? - Och senare publicera den på sin egen 

hemsida? 

Ja, eftersom Minuto bör skapas på så många ställen som möjligt. ITK utfärdas endast på ett decentraliserat 

sätt. Den centrala platsen (www.minuto-zeitgutscheine.de)fungerar bara som en kontakt för nykomlingar, 

för ändringar eller uppdateringar samt att besvara ytterligare frågor. Om du vill utveckla ITK-systemet 

vänligen respektera Copyright licens och skicka ett meddelande till administratören av Minutos webbplats. 

 

 

Vilka är nackdelarna? 
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 Det faktum att du nu kan skapa en alternativ, kostnadsfri valuta kan kännas obehagligt för många 

människor som har vuxit upp med tron i centraliserade globala finansiella systemet. Därför kan du 

genomföra ITK i ditt samhälle men det tar tid, tålamod och medkänsla. 

 

- Att börja tänka på hur samhället behöver förändras är också utmanande. Peak oil och potentialen för 

global ekonomisk depression eller kollaps, är bara två av de drivkrafter för att skapa motståndskraft i det 

lokala samhället. Att se hur begränsat utbudet av lokala tjänster och produkter verkligen kan vara är ganska 

skrämmande eftersom nästan allt levereras från avlägsna platser. 

 

- Möjligheten att skapa en sådan lokal kostnadsfri valuta i sig är mycket sällsynt och kan lätt utlösa stora 

mängder kontroverser. Detta är mycket viktigare att hantera än de kuponger är de varor och tjänster som 

ligger bakom dem. Ännu viktigare, i början, är den möjlighet att lära sig om hur en nationell och global 

valuta fungerar, hur det lokala samhället kan byggas på förtroende och löften och hur komplementära 

valutor arbetar. Detta är en aspekt som inte kan betonas nog. 

 

 

Blanketter kan hämtas från webbplatsen 

Minuto kuponger finns i följande valörer 5 -10 - 20 - 30 - 60 till 120 

Fyll i dina kompetenser och erbjudande på din sida på Omställningsnätverkets hemsida. 

För Transition Sweden erbjuds ITK som en del av Omställning Sveriges online-plattformen, 

http://transitionseweden.ning.com. Varje medlem kan skriva vad dem erbjuder på deras egen 

medlemssida. En lokal ITK grupp kan bildas där en centralregister finns av deltagare. 

 

 

Ansvarsfriskrivning 

Författaren förbehåller sig rätten att inte ansvara för aktualitet, korrekthet, fullständighet eller kvalitet på 

informationen. Krav på ansvar angående skador orsakade av användandet av informationen, inklusive alla 

typer av uppgifter som är ofullständiga eller felaktiga, kommer därför att avvisas. Alla erbjudanden är inte 

bindande och utan förpliktelse. 

 

Användning i Sverige 

Minutokonceptet skapades i och för Tyskland i början. Formatet vi använder är för Upplandsbygd ISSS 

pilotprojektet under en sexmånadersperiod som slutar 2013. I slutet av projektet kommer vi att utvärdera 

och analysera resultaten innan vi kontaktar våra jurister och skatterådgivare för eventuell vidareutveckling 

av ITK Ideell Tidkupong lösning. 

Länkar 

http://ISSS.se 

http://transitionsweden.ning.com/page/itk 

 

 

http://isss.se/
http://transitionsweden.ning.com/page/itk

