
Gällande från: 2023

MEDLEMSAVGIFT FÖR GRUPPER OCH FÖRENINGAR

Medlemsavgiften ska betalas vid nystart och därefter årligen.

I medlemsavgiften ingår bland annat försäkring, jackor och annat material, medlemsbidrag,
stöd från organisationen, utbildning, rätt att delta i organisationens aktiviteter, riksträff och
årsmöte.

Medlemsavgiften är 300 kr per förening/grupp.

Det finns två sätt att betala in medlemsavgiften.

ALTERNATIV 1

1. Gör en inbetalning a’ 300 kronor till organisationens bankgiro 5892-3905

2. Ange FÖRENINGENS NAMN i inbetalningens meddelandefält för mottagaren.

3. Följ rutinerna på sidan 2.

Kontaktpersonen blir därefter kontaktad av oss via e-post med frågor för registrering och
utbetalning av medlems bidraget a’ 1000 kronor.

OBS! För att få bidraget utbetalt måste uppgifterna som efterfrågas besvaras.

__________________________________________________________

ALTERNATIV 2 (används endast då föreningen inte har möjlighet att betala)

1. Skicka ett e-post till info@nattvandrarna.se

2. Skriv i meddelandet att det gäller ansökan om förenklad medlemsavgift.

3. Följ rutinerna på sidan 2.

Kontaktpersonen blir därefter kontaktad av oss via e-post med frågor för registrering och
utbetalning av det förenklade medlems bidraget a’ 700 kronor (Medlemsavgiften dras vid
förenklad medlemsavgift bort från medlems bidraget).

OBS! För att få bidraget utbetalt måste uppgifterna som efterfrågas besvaras.

Vid erlagd medlemsavgift enligt ovan alternativ erhålles ett bidrag från Nattvandrarna
Sverige, hur detta går till återges på sidorna som följer i detta dokument.
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UTBETALNING AV MEDLEMSBIDRAG
Det finns tre alternativ för utbetalning av medlems bidraget efter inbetalning
av medlemsavgift enligt “Rutin för inbetalning av medlemsavgift”

1. Utbetalning till föreningens bankkonto.
2. Fysiskt presentkort på ICA som är laddat med medlems bidraget.
3. Utbetalning till privatkonto enligt nedan kriterier.

(Tidigare har det inte varit möjligt att få bidraget insatt på privatkonto men vid årsmötet 2022 togs
beslut att alternativet ska finnas med attestering samt att organisationen fritas ansvar. Beslutet togs
utifrån att pengarna kan upplevas som låsta till ICA, utskick av presentkort är en onödig kostnad för
organisationen, samt att ett  föreningskonto är en onödig och hög kostnad för föreningen)

RUTINER
Förfarande för alternativ 1 och 2

1. I samband med inbetalning skickas ett e-post till
info@nattvandrarna.se med information om:

a. Gruppen/föreningens namn och ort:
b. Namn på kontaktperson:
c. Postadress till kontaktperson:
d. E-postadress till kontaktperson:
e. Mobilnummer till kontaktperson:

2. I e-postmeddelandet skrivs även önskemål om hur utbetalning skall
göras.

Förfarande för alternativ 3
1. Förening/grupp som så önskar utser en individ som tar emot

föreningsbidraget till sitt privatkonto.
2. Förening/grupp fyller i blankett på sidan 2 i detta dokument med

uppgifter för utbetalning samt att två personer ur föreningen/gruppen
attesterar godkännande. När dokumentet inkommit till
organisationens kansli görs utbetalning till angivet konto.

3. I och med attesteringen godkänns och intygas att förening/grupp
ansvarar för att ta kontakt med organisationens kansli i det fall
inlämnade uppgifter ändras. Organisationen fritas ansvar om
utbetalning görs till individ som ej längre är ansvarig.
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Godkännande av utbetalning av medlemsbidrag till privatkonto

Namn på förening/grupp:             _______________________________

Organisationsnummer förening: ____________________________

Kontaktperson namn och mobilnummer: _________________________

Utbetalning skall göras till:

Namn och mobilnummer:            _______________________________

Clearing och Kontonummer:       _______________________________

Bank: _______________________________

Utbetalning till ovan konto godkänns den ___________ av 2 personer i
grupp/förening:

____________________________ ____________________________
Person 1 namn och mobilnummer     Person 2 namn och mobilnummer

____________________________ ____________________________
Person 1 underskrift Person 2 underskrift

______________________________
Underskrift kontoinnehavare

______________________________
Namnförtydligande

Detta underlag kan fyllas i digitalt på efterfrågan, vilket underlättar vår hantering.
Har ni inte fått ert bidrag kontakta oss snarast på info@nattvandrarna.se.
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