MEDLEMSKONTINGENT 2020
Foreningen Posebyen
Org.nr.: 00912478513
Kronprinsens gate 59
4614 KRISTIANSAND S
post@posebyen.com
Telefon: 92024649
Forfallsdato: 2020

http://www.posebyen.com/
IBAN: NO3963200666625
Til konto: 6320.06.66625
527303

Foreningen Posebyen
Foreningen Posebyen er en åpen og uavhengig forening av frivillige medlemmer med målsetting om å vitalisere,
tilgjengelig-gjøre og bevare Posebyen, gamlebyen i Kristiansand. Foreningen eier driftsselskapet Kvartal FEM
AS. Foreningen driver prosjektet «Kvartal FEM – Den store Bydugnaden» og er med i Brukergruppa i Bentsens
Hus, Agder Lokalhistoriske senter. Se: Foreningen: http://www.posebyen.com/, Kvartal FEM:
https://www.kvartalfem.no/, Bentsens Hus: http://bentsenshus.no/ FB: https://www.facebook.com/Posebyen
Medlemskap i Foreningen 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 for å ha
stemmerett på Foreningens Årsmøter. Ordinært Årsmøte holdes normalt i løpet av våren.
Kontingent ordinært medlemskap:

Enkeltperson/husstand/familie: 300 kr pr kalenderår.

Organisasjon/bedrift: kr 1.000 pr kalenderår.

Borgerbrev med livstidsmedlemskap: kr 5000.
Nyregistrerte betalende medlemmer etter 1. september i kalenderåret, er automatisk innvilget medlemskap ut påfølgende kalenderår.
Om man heller vil støtte Foreningen med en gave:
Alle gavebeløp er velkomne uansett beløp. For å bli profilert på våre websider som støttebedrift eller støttespiller med logo og link
til egen hjemmeside, må støtten (varer, tjenester, penger) ha en minimumsverdi på:

Organisasjon/bedrift/enkeltperson: kr 5.000 pr år
Innbetaling av kontingent eller støtte:

Vippsnummmer 527303 eller bankkonto nummer 6320.06.66625 .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Grasrotandel: Som spiller hos Norsk Tipping kan du dessuten gi tilleggsstøtte via Grasrotandelen
som bidrar med 7 prosent av det du spiller for til Foreningen Posebyen og Kvartal FEM!
Send en SMS med tekst Grasrotandelen 912478513 til telefonnummer 60000.
Eller ordne det hos kommisjonær eller Norsk Tipping: https://www.norsk-tipping.no/artikler/sa-enkelt-er-det-a-bli-grasrotgiver
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