
Sted/dato: ……………………….…………………………… 

 

Underskrift........................................................................  

(medlem) 

Beløpsgrense per trekkmåned 

Hvis maks. beløp ikke fylles inn, vil beløpsgrensen 

bli satt til kr. 500,- per trekkmånd 

Navn kontoeier:…..…………………...……………………… 

(Hvis annet enn medlem)                    ( STORE BOKSTAVER) 
 

Underskrift:…………….…………..………………….……… 

 

01. Medlem i AFS  
 

For å inngå nytt medlemskap eller betale et eksisterende medlemskap med avtalegiro gjør du følgende: 

 Velg medlemskategori under.  

 Fyll ut AvtaleGiroen (se pkt. 03). 

 Send inn hele arket og eventuelle tilleggsskjema for flere medlemmer til AFS Norges kontor. Et skjema for 

hvert medlem. 

 

 02. Gave til AFS 
 

Støtt AFS gjennom å bli fast giver. Det gjør du på følgende måte:  

 Velg ønsket beløp under.  

 Fyll ut AvtaleGiroen (se pkt. 03) 

 50 kroner per måned       150 kroner per måned         200 kroner per måned         300 kroner per måned 

 

Personnummer:             

     

NB! Nødvendig ved ønsket skattefradrag for gave. Se informasjon på baksiden av blanketten.  
 

03. Fyll ut AvtaleGiro  
 

For å betale medlemskontingent og/eller gi en gave til AFS Norge Internasjonal Utveksling med AvtaleGiro, fyller du ut 
AvtaleGiro- delen under. Send så hele arket til AFS Norges kontor. Det er viktig å huske på: 

 Dersom du ikke setter en beløpsgrense, settes grensen til 1000 kr pr. trekkmåned. Det vil ikke trekkes 
mer penger fra din konto enn det du oppgir i pkt. 01 og 02 på dette arket uten at det foreligger en ny 
avtale. Minimumsbeløp bør være kr. 150,- + eventuelt gavebeløp 

 Pass på å fylle ut personnummer om du ønsker skattefradrag for din gave  
 Pass på at du har fylt ut riktig kontonummer, all personopplysning og signert før du sender oss arket 
 

 
 

 JA TAKK! Jeg ønsker å betale den årlige medlemskontingenten 

fra og med 2016 og/eller gi en månedlig gave til AFS Norge med 
AvtaleGiro. Avtalen løper til den blir sagt opp. 

 

 

Belast konto nr:    For å spare miljøet ønsker jeg IKKE å motta varsel i forkant av betalingen  
 

 
Navn medlem:               
 
Adresse:          Fødselsdato:     
 

Mobil: ______________________    E-post:      ___________________ 

          NB. Alle poster må fylles inn 

 

 

 

 

 

 Under 26 år, 75 kr/år                         Over 25 år, 150 kr/år                         
       Enkeltmedlemskap ungdom,                                 Enkeltmedlemskap voksen,                               
       Til og med det året man fyller  25 år                      Fra og med det året man fyller  26 år 

Mottakers navn 
KID-nummer  
(fylles ut av AFS) 

Mottakers konto 
Beløpsgrense per 
trekkmåned 

AFS Norge Internasjonal 
Utveksling 

 8101.24.76353 ….…………….…kr 

MEDLEMSKONTINGENT 2016 
 

Skriv ut dette skjemaet for å betale din medlemskontingent og/eller gave med en avtalegiro. Vi ber 
om at informasjonen fylles inn nøyaktig og at det signeres før det sendes til AFS Norges kontor. 
 

Det må fylles ut et skjema for hvert medlem for at vi skal kunne telle medlemmer i organisasjonen.  
Ta kopi av skjemaet dersom du skal melde inn flere medlemmer. 
 

Om du ønsker å betale med en vanlig giro eller over nettbank; se side 2. 
 

OG 



 

 

 

For å betale din medlemskontingent på vanlig giro eller nettbank, bruker du følgende 

betalingsinformasjon. 
  

Medlemskontingent og /eller gave 2016  

 

Mottaker:    AFS Norge Internasjonal Utveksling   

                   Trondheimsveien 135, 0570 Oslo  

 

Til konto:    8101.24.76353 

 

Medlemstype og beløp:  Ungdomsmedlem, til og med det året man fyller 25 år:  kr.  75,- 

                     Medlem, fra og med det året man fyller 26 år:  kr. 150,-  

 

Melding på innbetaling medlemskap: Medlem2016+ Navn, fødselsdato, adresse, tlf, e-post 

 

NB! Dersom du ikke får plass til all informasjonen i meldingsfeltet på giro/nettbank, vennligst send oss personinfo 

til medlem@afs.no der du også gir beskjed om når medlemskapet ble betalt. 

 

 

Melding på innbetaling gave: Gave til AFS Norge + ditt navn                            
 

*For at du skal kunne være tellende medlem i forhold til vår statsstøttesøknad for ungdomsorganisasjoner må 

innbetalingen være korrekt merket!  

 

Skattefradrag for gaver  
 

Vi gjør oppmerksom på at AFS Norge Internasjonal Utveksling er godkjent av likningsmyndighetene 
som fradragsberettiget iht. skatteloven § 6-50. Skatteytere kan derfor kreve fradrag for gaver til AFS. 
Gaven må være et pengebeløp og minst 500 kr samlet i løpet av inntektsåret, maksimalt fradrag er  
12 000 kroner. For å få fradrag må fødsels- og personnummer oppgis på giroen. 

 
 
Dersom du har spørsmål til dette skjema eller har andre spørsmål vedrørende medlemskap,  
ta gjerne kontakt via medlem@afs.no 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
AFS Norge Internasjonal Utveksling, Trondheimsveien 135, 0570 Oslo  

Tlf.: 22317900, e-post: medlem@afs.no 

 Innbetaling med vanlig giro 

mailto:medlem@afs.no

