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Namn Namnsson
Stora gatan 123
123 45 Staden

Medmänsklighet, handlingskraft
och allas lika värde
Hej <Förnamn>
Foto: Christian Andersson / Röda Korset

Tack för ditt medlemskap i Röda Korset. Som medlem bidrar du till vårt viktiga arbete för
medmänsklighet, handlingskraft och allas lika värde. Du ser till att vi har en fungerande
organisation med våra miljontals frivilliga som hjälper utsatta människor i Sverige och
världen. Vår förhoppning är att du vill fortsätta vara medlem. Du behövs!
Tillsammans kan vi förändra världen
De humanitära behoven tilltar runt om i världen, inte minst pga pandemin. Konsekvenser
som matbrist, sjukdomar, ensamhet, utsatthet ökar och vi vill stärka vår förmåga att stödja
och hjälpa. Ju fler vi är, desto mer kan vi göra och desto starkare blir vår röst i samhället.
Det är tillsammans som vi kan förändra världen och göra den till en bättre plats att leva på.
Tack för att du fortsätter vara medlem för 250 kr/år.
Använd inbetalningskortet nedan.

Foto: Röda Korset

Vänliga hälsningar

Foto: Marie Sparréus / Röda Korset

Margareta Wahlström
Ordförande, Svenska Röda Korset

PS. Som medlem får du vår tidning Röda Korset Magasin fyra gånger per år med fylliga rapporter och
reportage från fältet. Har du lämnat din e-postadress får du även aktuella nyheter via e-post kontinuerligt
under hela året. Har du inte lämnat din e-postadress kan du maila till infoservice@redcross.se.
Skriv ”Nyhetsbrev” i ämnesraden.

Medlemskort 2021
Namn Namnsson

Hälften av medlemsavgiften går till att stärka organisationen,
administrativa kostnader, omkostnader för opinionsbildning o dyl.
Den andra halvan används till att möjliggöra verksamhet lokalt i
Sverige. Undantag vid riksstämmoår.
Är du medlem i en lokalförening (en krets) är en del av dessa
pengar öronmärkta för verksamheten i just din krets.

Medlemsnr 123456
Du tillhör krets: xxxxxxxxxxxx

Har du frågor?
Kontakta oss på info@redcross.se eller ring 0771-19 95 00

www.rodakorset.se, info@redcross.se, tel 0771-19 95 00, besöksadress: Hornsgatan 54, postadress: Box 17563, 118 91 Stockholm

INBETALNING/GIRERING AVI
Inbet avgift (ifylls av banken)

Med denna avi kan du betala på alla bankkontor eller via
* Bankgiro
* Personkonto
* Sparbanksgiro
* Privatgiro
* Balanskonto
* Internet

Medlemsavgift 2021
Tack för att du betalar din medlemsavgift
före den 28 februari 2021.
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Namn Namnsson
Stora gatan 123
123 45 Staden

MEDDELANDEN KAN INTE LÄMNAS PÅ AVIN

FYLL I DET
BELOPP
SOM
BETALAS

BG 130 OCR spec 29054JAN99

Betalningsavsändare

Till bankgironr

VAR GOD GÖR INGA ÄNDRINGAR

OCR

Betalningsmottagare

DEN AVLÄSES MASKINELLT

