Hej!
Medlemsavgiften 2016.
Nu har ni möjlighet att betala er medlemsavgift för 2016 till samma pris som ni betalade 2015, dvs. 10 €/person/år.
Detta erbjudande gäller under tiden 01.01.-19.3.2016. På årsmötet 20.3.2016 fastslås den slutgiltiga medlemsavgiften för 2016. Avgiften kan inbetalas på föreningens konto Korsnäs Andelsbank FI08 5552 2520 0043 23.
För att underlätta administrationen önskar vi att ni använder ref.nummer: 5555 vid betalning av medlemsavgiften.
Vill ni ge en extra gåva vid betalningen av medlemsavgiften, fyll då i detta i meddelande fältet. (t.ex. medlemsavgift
10 eur, soppköket 10 eur eller så gör ni två skilda inbetalningar och använder separata ref.nummer)
Önskar du ge en extra gåva?
Följande alternativ finns: a) bidrag till Baltikum, b) bidrag till Stipendiefonden, c) bidrag till Karelen
(t.ex. hemlösa, barnhem 2 och mottagningshemmet) d) bidrag till soppköket i Karelen e) fadderverksamheten i Karelen, f) Närhjälpen och g) Dikoni, skyddshemmet i Viborg.
Använd då nedanstående konton och respektive ref. nummer.
a) Baltikum:
b) Stipendiefonden:
c) Karelen:
d) Soppköket Barmhärtigheten:
e) Fadderverksamheten:
f) Närhjälp:
g) Dikoni

Konto:
FI08 5552 2520 0043 23
FI90 5552 2520 0116 74
FI08 5552 2520 0043 23
FI58 5552 2520 0054 60
FI68 5552 2520 0116 82
FI08 5552 2520 0043 23
FI08 5552 2520 0043 23

Ref.nr
2804
1407
8882
7773
1436
1009
2008

Önskar du bli projektfadder för Soppköket Barmhärtigheten?
Kontakta: Outi Lennes 050-5740345; e-post: info@baltikumvannerna.fi
Har du frågor kring ditt personliga fadderbarn?
Kontakta: Ingemar Svevar 0400-667507; e-post: info@baltikumvannerna.fi
Har du frågor kring betalningar?
Kontakta: Ingemar Svevar, 0400-667507; e-post: info@baltikumvannerna.fi
Har du frågor kring klädesinsamlingen?
Kontakta: Anna-Mi Björkqvist, 050-3638056
Fler medlemmar är hjärtligt välkomna med i föreningen, både som aktivt arbetande och som stödjande medlemmar.
Bjud gärna in nya medlemmar! Kanske har ni bekanta som gärna skulle vilja bli medlem i Baltikumvännerna?
Påminn en eventuell ny medlem att denne i samband med inbetalningen av medlemsavgiften skall märka
betalningen med sitt eget namn, adress, telefonnummer samt e-postadress! På så vis kommer den nya medlemmen
att kunna få information från föreningen.
Ett Gott Nytt år!
TILISIIRTO GIRERING

Saajan
tilinumero
Mottagarens
kontonummer

Maksu välitetään saajalle vain Suomessa Kotimaan maksujenvälityksen yleisten
ehtojen mukaisesti ja vain maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella.
Betalningen förmedlas endast till mottagare I Finland enligt Allmänna villkor för
inrikes betalningsförmedling och endast till det kontonummer betalaren angivit.

Saaja
Mottagare

Baltikumvännerna i Korsnäs församling rf.
Maksaja
Betalare

Viitenumero
Ref. nr

Allekirjoitus
Underskrift
Tililtä nro
Från konto nr

__

Eräpäivä
Förfallodag

EUR

