MEDLEMSKONTINGENT 2018
Foreningen Posebyen
Org.nr.: 00912478513
Kronprinsens gate 59
4614 KRISTIANSAND S
post@posebyen.com
Telefon: 92024649
Forfallsdato: 2018

http://www.posebyen.com/
IBAN: NO3963200666625
Til konto: 6320.06.66625

Foreningen Posebyen
Foreningen Posebyen er en åpen forening av frivillige. Medlemskap tegnes og fornyes ved å betale årets medlemskontingent.
For at vi skal nå deg med info, ber vi om at du sender en e-post til post@posebyen.com med ditt navn, adresse, tlf og e-post.
Årets kontingent må være betalt på forhånd for å ha stemmerett på Foreningens Årsmøter. Ordinært Årsmøte holdes normalt på
våren, men er i år utsatt til 4. oktober 2018. Kontingentsatser 2018:
Ordinært medlemskap:

Enkeltperson/husstand/familie: 300 kr pr kalenderår.

Organisasjon/bedrift: kr 1.000 pr kalenderår.
Tegner du først medlemskap høsten 2018, så er du medlem ut 2019.

Støttebedrift / støttemedlemskap:
Bedrifter og personer som ønsker å støtte Foreningen og dens prosjekt i Kvartal FEM utover ordinært medlemskap er velkomne
til det. For å bli profilert på våre websider som støttebedrift med logo og link til egen hjemmeside, må støtten (varer, tjenester,
penger) ha en minimumsverdi på:

Organisasjon/bedrift: kr 5.000 pr år
Mer info:
Foreningens heleide datterselskap Quartalet AS ble etablert 18. august 2017 og har ansvaret for Foreningens interesser og
virksomhet i Kvartal FEM (bygården Kronprinsens gate 57 og Kristian IVs gate 81, 83 og 85).
Foreningen er en av 6 foreninger som kommunen har gitt et felles ansvar med å drive Bentsens Hus (Kronprinsens gate 59):
http://bentsenshus.no/
Mer info om Foreningen på: http://www.posebyen.com/ og Kvartal FEM på: https://www.kvartalfem.no/
Følg oss på Facebook: https://www.facebook.com/Posebyen
Med vennlig hilsen
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