
Sted/dato: ……………………….…………………………… 

 

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

(medlem) 

Beløpsgrense per trekkmåned 

Hvis maks. beløp ikke fylles inn, vil beløpsgrensen 

bli satt til kr. 300,- per trekkmåned 

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

(Hvis annet enn medlem)                    ( STORE BOKSTAVER) 
 

Underskrift:…………….…………..………………….……… 

MEDLEMSKAP 2016 
AFS Norge Internasjonal Utveksling 
 

Vi vil takke alle som årlig støtter AFS Norge med sitt 
medlemskap, og ønsker nye medlemmer velkommen. 
Som medlem kan du velge å være aktiv som frivillig, eller 
bare være betalende støttemedlem.  
Vi gleder oss over det økende antall medlemmer de siste årene! AFS Norge har lange tradisjoner, 
både som utvekslings, - frivillig- og medlemsorganisasjon. Det er viktig at alle som har tilknytning til 
AFS er medlemmer. Som medlem er du del av et internasjonalt nettverk. Du har mulighet til å 
påvirke arbeidet i lokallaget ditt. Du er velkommen til å delta på våre arrangementer nasjonalt og 
internasjonalt. 
 

Medlemskapet kan betales over nettbank eller som 2/3 av våre medlemmer, opprett en avtalegiro. 
 

Betaling via nettbank: 

Kontingenten er: 
 

Kr.   75,- til og med det året man fyller 25 år 
Kr. 150,- fra og med det året man fyller 26 år 
 
AFS Norge Internasjonal Utveksling, Trondheimsveien 135, 0570 Oslo 
Kontonummer: 8101.24.76353                                                      
 
Merk innbetalingen med: "Medlem 2016"+ navn, adresse, fødselsdato 
 

Dersom det blir liten plass, send tilleggsinformasjon til medlem@afs.no   
 

 
Betaling via avtalegiro: Fyll ut og send inn skjema nedenfor til AFS Norges kontor  
Medlemskontingenten trekkes automatisk en gang i året. Lettere både for deg og for oss!  
 

 
 

 JA TAKK! Jeg ønsker å betale den årlige medlemskontingenten 

til AFS Norge fra og med 2016 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 

 

 

 

 

 
 

Takk for at du støtter AFS Norge med ditt medlemskap 
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 

Mottakers navn 
KID-nummer  
(fylles ut av AFS) 

Mottakers konto 
Beløpsgrense per 
trekkmåned 

AFS Norge Internasjonal 
Utveksling 

 8101.24.76353 ….…………….…kr 

OG 

mailto:medlem@afs.no

