
LJUSFALLS EKONOMISKA FÖRENING

 

Du som har barn i skolan kan välja att vara medlem med rätt att rösta om detta 
skulle bli aktuellt vid till exempel ett årsmöte. Detta är helt frivilligt. Man kan 
också välja att vara stödmedlem i 

 

Om du vill ha en rösträtt så betalas en 
rösträtt om 100 kr, plus att man betalar 100 kr per år i medlemsavgift. Första 
året betalar man alltså 200 kr, en engångsinsats på 100 kr plus en 
medlemsavgift på 100 kr. Kommande år så finns insatsen för en rösträtt 
kvarstående och man betalar 100 kr i medlemsårsavgift. En röst är pesonlig och 
kan inte överlåtas på någon annan, detta gäller även inom en familj.

 

Som stödmedlem i föreningen betalar man en medlemsavgift 
per år. 

Skriv tydligt på inbetalningen namnet på vem betalningern avser.

Alla avgifter betalas till bankgir: 607

 

MEDLEMSAVGIFT  
LJUSFALLS EKONOMISKA FÖRENING 

Du som har barn i skolan kan välja att vara medlem med rätt att rösta om detta 
skulle bli aktuellt vid till exempel ett årsmöte. Detta är helt frivilligt. Man kan 
också välja att vara stödmedlem i föreningen. 

Om du vill ha en rösträtt så betalas en engångsinsats per person som önskar 
om 100 kr, plus att man betalar 100 kr per år i medlemsavgift. Första 

året betalar man alltså 200 kr, en engångsinsats på 100 kr plus en 
kr. Kommande år så finns insatsen för en rösträtt 

kvarstående och man betalar 100 kr i medlemsårsavgift. En röst är pesonlig och 
kan inte överlåtas på någon annan, detta gäller även inom en familj.

Som stödmedlem i föreningen betalar man en medlemsavgift om 100 kronor 

Skriv tydligt på inbetalningen namnet på vem betalningern avser.

etalas till bankgir: 607-1328 

Du som har barn i skolan kan välja att vara medlem med rätt att rösta om detta 
skulle bli aktuellt vid till exempel ett årsmöte. Detta är helt frivilligt. Man kan 

engångsinsats per person som önskar 
om 100 kr, plus att man betalar 100 kr per år i medlemsavgift. Första 

året betalar man alltså 200 kr, en engångsinsats på 100 kr plus en 
kr. Kommande år så finns insatsen för en rösträtt 

kvarstående och man betalar 100 kr i medlemsårsavgift. En röst är pesonlig och 
kan inte överlåtas på någon annan, detta gäller även inom en familj. 

om 100 kronor 

Skriv tydligt på inbetalningen namnet på vem betalningern avser. 


