Tack för att du vill bli medlem!

Det är våra medlemmar som gör att vi kan sätta press på politiker, lyfta fram ny forskning, påverka företag och skapa
opinion. Det är helt enkelt du som gör skillnaden.
Fyll i alla uppgifter på autogirotalongen, klipp vid den streckade linjen, lägg talongen i ett kuvert och skriv:
”Naturskyddsföreningen, FRISVAR, Kundnr: 110 155 900, 110 04 Stockholm.” Portot är betalt.
Läs mer om dina medlemsförmåner här: www.naturskyddsforeningen.se/medlemsformaner
Välkommen som medlem i Naturskyddsföreningen!
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Välj medlemskapsform
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Texta gärna

3

Välj eventuellt tillval  LÄGG I KUVERT & POSTA!

SAMTYCKE TILL AUTOGIRO
Vad är fördelarna med autogiro?
Det är enkelt och det minskar våra administrationskostnader
genom att vi slipper hantering av fakturor. Och då kan vi lägga
mer pengar på miljöarbetet istället.
När dras pengarna?
Pengarna dras den 28:e i varje månad från ditt angivna
bankkonto. Om 28:e tillfaller på en helg, kommer dragningen
ske näst påföljande bankdag. Dragningen kan du se på ditt
kontoutdrag från banken.
Hur behandlas mina personuppgifter?
Naturskyddsföreningen behandlar dina personuppgifter enligt
PUL (Personuppgiftslagen) samt får lämna ut dina uppgifter
till BGC (bankgirocentralen). Du kan när som helst begära att
få tillgång till eller rättelse av dina personuppgifter genom att
kontakta Naturskyddsföreningen eller BGC.

Hur gör jag om jag vill avsluta?
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke och avsluta ditt
åtagande hos Naturskyddsföreningen genom att kontakta
Naturskyddsföreningens Medlems- och givarservice eller din bank.
Kontakta oss senast den 20e i månaden om du vill avsluta ditt
åtagande samma månad – kontaktar du oss efter den 20e avslutas ditt
åtagande först nästa månad. Medlems– och givarservice nås på
medlem@naturskyddsforeningen.se eller på 08-702 65 77 (telefontid
måndag–torsdag, kl 9–14, lunch 11.30–12.30).
Om jag även vill prenumerera på Årets bok
När Svenska Naturskyddsföreningen mottar medgivandet dras
pengarna via autogiro den 28:e i innevarande månad eller
månaden efter ifall vi mottar medgivandet efter den 15:e.
Framöver sker dragning den 28 november varje år eller närmast
följande bankdag. Eventuella ändringar i aktuellt årsbokspris
meddelar vi dig i förväg per brev



 Ja! Jag väljer att betala mitt medlemskap månadsvis via autogiro
1
3
MEDLEMSKAP | 24 kr/mån

TILLVAL

FAMILJEMEDLEMSKAP | 30 kr/mån

Jag vill ge en EXTRA GÅVA per månad utöver medlemskapet.

Skriv familjemedlemmarnas namn:

25 kr
UNGDOMSMEDLEMSKAP, 25 år eller yngre | 16 kr/mån

2

medlemskap i FÄLTBIOLOGERNA, utan extra kostnad

50 kr

100 kr Annat belopp

kr

Jag vill prenumerera på ÅRETS BOK, avgiften dras en gång/år.
Prenumeration på ÅRETS BOK. Pris 199 kr.

NAMN				

ADRESS

BANK				

CLEARINGNR (finns på kontoutdraget från din bank)

PERSONNR (Krav från Plusgirot & Bankgirocentralen)

E-POSTADRESS		

TELEFON		

ORT, DATUM OCH NAMNUNDERSKRIFT

(inkl moms
och frakt)

BANK-/PERSON-/POSTGIROKONTONR

DET VAR I KONTAKTEN MED MIN LOKALA NATURSKYDDSFÖRENING SOM JAG BLEV MEDLEM (ange i så fall namn/ort på den lokala Naturskyddsföreningen)

Svenska Naturskyddsföreningen får göra detta uttag från mitt konto den 28:e varje månad eller närmast följande bankdag.

