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Befälsföreningen Militärtolkar
GULDKLUBBEN

HUR ANMÄLER MAN SIG?

MT har ett fantastiskt aktivitetsutbud som hittills främst finansierats av
statsmedel. Som en följd av nedskärningarna i Försvarsmakten får
föreningen från och med 2010 inga statsmedel alls för sin ordinarie
utbildningsverksamhet. Det innebär att stödet från medlemmarna är
helt avgörande för föreningens överlevnad.

Man kan anmäla sig antigen via sin internetbank eller genom att fylla i
formuläret på nästa sida.

Många medlemmar har hört av sig och bett att få bidra ytterligare.
Otaliga är de personer som berättat hur Tolkskolan och kontaktnätet
inom Militärtolkföreningen har hjälp dem att hitta karriärmöjligheter
som format deras livsval. De har uttryckt en önskan att få ge tillbaka
för allt de har fått, vilket har uppmuntrat styrelsen att från årsskiftet
2009/2010 inrätta en Guldklubb.
Medlemskap erhålls genom en donation om 100 kr/månad där samtliga
intäkter oavkortat går till kurs-, föredrags-, och programverksamhet.
Namnen på deltagarna publiceras också i årets sista nummer av Hugin
& Munin.
Den som vill ge dagens unga tolkar samma möjligheter som man själv
har fått privilegiet att ta del av har här en möjlighet att göra så. Vi
hoppas att så många som möjligt kommer att teckna sig för
guldklubben.

Internetbank
Ange Befälsföreningen Militärtolkar, postgiro 59895-3 och
organisationsnummer 802402-4930, som betalningsmottagare av 100
kr/månad. Glöm inte att uppge eget namn och personnummer.
Formulär
Fyll i formuläret på nästa sida. Villkoren är de samma som en anmälan
genom internetbank. Notera att formuläret också måste postas till
föreningens kassör på angiven adress.
Vem får bli medlem i Guldklubben?
Alla MT-medlemmar har rätt att gå med i Guldklubben.
Hur gör man för att donera mer?
Önskar man donera en större summa än 100 kr/månad tar föreningen
tacksamt emot detta via internetbanken eller genom en notering på
formuläret på nästa sida.
Hur gör man för att bidra med annonser?
För att bidra med annonser till föreningen, vänligen kontakta kassören
på kassoren@militartolkar.org.

Styrelsen, genom
Lars Gezelius
Ordförande Befälsföreningen Militärtolkar
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Befälsföreningen Militärtolkar
MEDGIVANDE FÖR AUTOGIRO

VILLKOR FÖR AUTOGIRO

Härmed godkänner jag att Befälsföreningen Militärtolkar varje månad
lyfter 100 kronor från mitt bankkonto, enligt bilagda autogiroanmälan.
Jag har tagit del av och godkänner villkoren för autogiro (uppgivna till
höger).

Medgivande till betalning via Autogiro
Jag, nedan benämnd betalaren, medger att uttag får göras från mitt angivna bankkonto på begäran av
angiven betalningsmottagare för betalning via Autogiro. Kontoförande bank är inte skyldig att pröva
behörigheten av eller meddela betalaren i förväg om begärda uttag. Uttag belastas betalarens konto enligt
kontoförande banks regler. Meddelande om uttag får betalaren från kontoförande bank. Medgivandet kan
på betalarens begäran överflyttas till annat konto i kontoförande bank eller till konto i annan bank.
För uttag gäller dessutom följande:

Detta godkännande kan när som helst återkallas av mig, och gäller tills
det återkallats.
Betalningsmottagare
Befälsföreningen Militärtolkar
Plusgiro 59895-3
Organisationsnummer 802402-4930
Betalare
……………………………………
Namn

………….…………………

Personnummer

……………………………...…………………………………………
Adress

……………………
Kontoinnehavarens bank

…...…………………………………………
Bankkonto (clearingnummer 4 siffror+kontonummer)

……….…………………………..
Ort

…………………………………
Underskrift

….…………………………
Datum

………………………...

Godkännande/information i förväg
Betalningsmottagaren får begära uttag från betalarens konto på förfallodagen
– om betalaren senast åtta vardagar före förfallodagen fått meddelande om belopp, förfallodag och
betalningssätt, eller
– om betalaren godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst.
Täckning måste finnas på kontot
Betalaren ska se till att tillräckligt stort belopp finns på kontot för betalning på förfallodagen. Om
kontobehållningen inte räcker för betalning på förfallodagen får betalningsmottagaren göra ytterligare
uttagsförsök under de kommande vardagarna*, som får omfatta högst en vecka. Information om antalet
uttagsförsök lämnas av betalningsmottagaren.
Stopp av uttag
Betalaren kan stoppa
– ett enskilt uttag genom att kontakta betalningsmottagaren senast två vardagar före förfallodagen,
– alla uttag avseende medgivandet genom att kontakta banken senast två vardagar före förfallodagen.
Medgivandets giltighetstid, återkallelse
Medgivandet gäller tills vidare. Om betalaren vill återkalla medgivandet gör betalaren det genom att
kontakta kontoförande bank eller betalningsmottagaren. Medgivandet upphör senast fem vardagar efter att
återkallelsen kommit kontoförande bank eller betalningsmottagaren tillhanda.
Rätten för kontoförande bank och betalningsmottagaren att avsluta anslutningen till Autogiro
Kontoförande bank och betalningsmottagaren har rätt att avsluta anslutningen till Autogiro trettio dagar
efter det att kontoförande bank/betalningsmottagaren underrättat betalaren härom. Kontoförande bank
och betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart avsluta betalarens anslutning till Autogiro om
betalaren vid upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig kontobehållning på förfallodagen eller om det
konto som medgivandet avser avslutats.

Namnförtydligande

Ifylld anmälan postas till: Befälsföreningen Militärtolkar
Box 24130
10451 Stockholm

* Med vardag avses inte söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller
nyårsafton.
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