
 

NYTT MUSEIÅR 

2022 

Anmodan om medlemsavgift 
 

Ett nytt år och därmed möjlighet att göra en av dina/era viktigaste insatser för vår 

gemensamma angelägenhet Scoutmuséet Göteborg! 

Vi har gått igenom två mycket slitsamma år som vi nu förhoppningsvis snart kan lämna bakom oss, 

även om det inte riktigt är över ännu! Vi har haft rejäla ekonomiska underskott nu två år i rad, det 

håller inte i längden! Styrelsen kommer med stor sannolikhet inför 2023 föreslå en avgiftshöjning 

med 50 kronor oavsett avgiftsslag! Om det sedan blir så, är upp till medlemmarna att fatta beslut om 

på årsmötet som är bestämt till den 9 april kl 14.00 i Sensus lokaler Drottninggatan 30! Kallelse, 

handlingar mm kommer om ca en vecka! Men boka in dagen redan nu! OBS! En lördag! Vanliga 

brevmottagare kan få allt i samma försändelse! 

Men det verkställs inte förrän nästa år, nu i år 2022 gäller följande; 
 

Enskilda medlemmar 200:-/år. Familjemedlemskap 250:-/år o Organisationsmedlemskap 300:-/år 
 

OBS! Vi ser tacksamt framemot att du erlägger avgiften snarast dock senast den 31 mars 2022. 
    

Inbetalning kanske på flera sätt, använder du ”vita kuvert” får du fylla i en blankett enligt exemplet 

nedan, har du inga blanketter finns det sådana på ditt bankkontor! Betalar du via din internetbank 

följer du anvisningarna där! Ja, visst går det att Swisha då slår du antingen in Swish numret i din 

app eller också läser du av QR-koden (här nedan) med din mobil! Belopp och namn på avsändaren 

måste du vara MYCKET NOGA med att fylla i! Skulle du önska och ha möjlighet är det självklart 

tillåtet att skicka en slant extra till museet det som överstiger din avgift bokförs då som gåva! 

 

 

Swish nummer 

123 427 27 87 

Göteborg den 10 mars 2022 

Styrelsen för Föreningen Scoutmuséet Göteborg 

e.u. Per-Eric Sellman, sekreterare 
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