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INFORMASJON TIL KASSEREREN

PRAKTISK INFORMASJON
Nytt om medlemsregisteret

Alle kan nå administrere sin egen side i medlemsregisteret. Det
betyr at den enkelte til enhver tid kan endre navn, adresse, telefon
og e-post. Det hjelper oss til å ha et godt oppdatert medlemsregister.
Som leder og kasserer har du nå tilgang til medlemsregisteret og
kan kjøre ut lister og etiketter for ditt lokallag. Forutsatt at vi har
registrert e-postadressen din i medlemsregisteret.
Når du får logget deg inn på www.bygdekvinnelaget.no,
klikker du på Min side og logger deg inn med medlemsnummer
og passord. Følg deretter beskrivelsen som ligger på samme side.
Hvis du ikke har passord får du det ved å kontakte oss på
post@bygdekvinnelaget.no.
Siden de fleste kan sjekke medlemslistene sine selv, sender vi ikke
lenger melding om inn- og utmeldinger til lokal- og fylkeslagene.

Innmelding av nye medlemmer

Nye medlemmer kan registreres på www.bygdekvinnelaget.no
ved å klikke på bli medlem-knappen.
Så snart vi får melding om nye medlemmer og kontingenten er
innbetalt, får de nye medlemmene tilsendt de to siste utgavene
av Bygdekvinner med et velkomstbrev.
Meld ikke inn nye medlemmer via innbetalingsblanketten.
Medlemmer som blir innmeldt etter 1.oktober skal ikke betale
kontingent i innmeldingsåret, forutsatt at de ikke skal benytte seg
av Agrol-avtalen.

ID-nummer: skal aldri strykes eller endres
Navn og adresse

Sjekk at navn og adresse og postnummer er riktig skrevet på
medlemslistene. Før også opp e-postadresse og mobiltelefon på
medlemmene om dere har det.

Ved spørsmål

Ved spørsmål og evt. veiledning ta kontakt med oss i administrasjonen på telefon 22 05 48 15. Dersom du ikke har tilgang til
data, gjøres alt som tidligere ved å sende brev eller ta kontakt på
bygdekvinnelaget på telefon 22 05 48 15. Gjør det til en god vane
å sende melding til Norges Bygdekvinnelag omgående når det
kommer nye medlemmer til laget. Eller du kan sende melding via
post@bygdekvinnelaget.no eller ringe 22 05 48 15.

Utmeldinger

Alle utmeldinger gjøres fra administrasjonen. Det betyr at
alle kasserere har ansvar for å melde fra til administrasjonen
om utmeldinger. Medlemslistene skal ikke distribueres utover eget lag!
Ved utmelding sett strek over navnet og noter kode:
• 1 Høy alder
• 2 Politiske årsaker (lite interessante tema/saker)
• 4 Flyttet
• 6 For dyrt
• 8 Død

Æresmedlemmer

Æresmedlemmer skal ikke betale kontingenten sin selv.
For de lokal- og fylkeslag som har æresmedlemmer, blir
innbetalingsgiroen sendt til kasserer, enten til lokaleller fylkeskasserer.
Norges Bygdekvinnelag skal betale kontingent til fylke- og
lokallag for æresmedlemmer utnevnt i Norges Bygdekvinnelag.
Fylkeslaget skal betale kontingent både til lokallaget og Norges
Bygdekvinnelag for medlemmer utnevnt av fylket.
Lokallaget skal betale både lokallaget, fylkeslaget og Norges
Bygdekvinnelag sin kontingent.
I noen tilfeller er personer æresmedlemmer på flere nivå.
Det er alltid det høyeste nivået som skal betale kontingenten.
Merk av på lista hvem som er æresmedlem og hvilket nivå de er det på.

Lokallagskontingent

For de av dere som har egen lokallagskontingent, gi oss i administrasjonen melding om satsen så legger vi den til, slik at den blir
med på medlemsgiroen.

Innbetalinger
Medlemskontingenten: Betales inn på konto: 9365 18 67868
Kontingenten skal iflg. vedtektene være innbetalt innen
15.februar
Kontingent for 2017 er kr. 525 pr. medlem i tillegg kommer
fylkes- og lokallagskontingent
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KONTINGENTSATSER I FYLKENE 2017
FYLKESTAKST

RIKSTAKST

SUM

1

Østfold

75

525

600

2

Akershus

85

525

610

4

Hedmark

125

525

650

5

Oppland

120

525

645

6

Buskerud

100

525

625

7

Vestfold

100

525

625

8

Telemark

85

525

610

9

Aust-agder

85

525

610

10

Vest-Agder

75

525

600

11

Rogaland

125

525

650

12

Hordaland

130

525

655

14

Sogn og Fjordane

100

525

625

15

Møre og Romsdal

120

525

645

16

S.Trøndelag

85

525

610

17

N.Trøndelag

100

525

625

18

Nordland

150

525

675

19

Troms

150

525

675

Bygdekvinnelagets Hjelpefond: Betales inn på konto: 8101 63 21699
Prosjekt i Mosambik: Norges Bygdekvinnelag samarbeider med Norges Vel om et utviklingsprosjekt i Mosambik. Målet er å
styrke kvinner i Nampula i deres rolle som kvinnelige bønder slik at de får økte inntekter og innflytelse i lokalsamfunnet. Norges
Bygdekvinnelags andel finansieres blant annet gjennom økonomisk støtte fra lokallagene.
Betales inn på kontonummer: 9365 18 67841.
Vennemynten: Betales inn på konto: 8101 05 80307. Dette er penger som går til internasjonalt arbeid i ACCW – (Associated
Country Women ) også her er det opp til laget å bestemme beløpet.

Pris på materiell fra 2017: I tillegg til porto og administrasjonskostnader vil det bli fakturert for alt materiell over
10 eksemplarere av Norges Bygdekvinnelags styringsdokumenter. Øvrig materiell skal ha stykkpris. jmf.pristabell.
Prisen på materiell endres i tråd med kostnadsutviklingen. Materiellet skal være tilgjengelig og gratis på nett.
Kr. pr.stk.pr. trykk
Organisasjonshåndboka 20,8,-

Strategi 2020

10,-

Vedtekter

7,-

Politisk Plattform

15,-

Årsmelding
Sunn Mat for små mager

3,-

Arbeidsplan

6,-

Norsk Frukt og bær
Vervebrosjyra

5,Gratis
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