Medlemsbrev Klimataktion December 2014

Dags att betala medlemsavgiften för Klimataktion
Alla klimatröster behövs. Även 2015 måste vi rösta för att klimatfrågorna ska
lyftas och stärkas i svensk politik. Det aviserade extravalet 22 mars gör att vi
måste fortsätta klimatvalsarbetet.
Klimataktion behövs. Vi har satt igång ett arbete för att samla många
organisationer till ett klimatnätverk. Det behöver fortsätta. Nätverket kommer att
behöva organisera gemensamma aktiviteter under kommande extravalsår i
Sverige och förberedelser för FN:s avgörande klimatförhandlingsmöte i Paris.
Din medlemsavgift behövs. Trots att vi är en organisation med enbart ideellt
arbetande medlemmar och styrelser så blir det kostnader om vi vill synas och
verka. Vi kan tyvärr inte skicka påminnelser om medlemsavgift per post på grund
av att det kostar och tar av tid som vi kan lägga på annat.

Så här kan du göra för att betala medlemsavgiften för 2015
Skriv ut detta medlemsbrev och lägg det i högen med räkningar att betala, eller var
proaktiv, gör det genast. Eller helst senast 31 januari.
Sätts in på plusgiro 46 85 10-3, Klimataktion. Glöm inte ange namn, epostadress och postadress.
Du kan också betala direkt via hemsidan:
http://simplesignup.se/private_event/16262/5b390a8194

Ge bort ett medlemskap i Klimataktion i julklapp?
Bra klimatlösning på julklappsångesten! Din vän eller anhörig kan också stödja
klimataktivismen bara genom att bli medlem. Skicka ett mejl med namn på den du
vill ge bort ett medlemskap till, så skickar vi tillbaka ett snyggt kort/brev som du kan
ge i julklapp. Antingen per post eller som pdf-fil. Mejla namn på personen ska få

denna gåva, och ditt eget namn, till Karin
Wahlgren, karin.wahlgren@klimataktion.se

God jul och gott nytt år från Ninna, Eva, Anders, Katta, Inger och
Karin i styrelsen, och från Elisabet som gör utskicket!

Detta brev går till alla medlemmar i Klimataktion.

Här kommer ytterligare ett medlemsbrev i december.

Påminnelse och förtydligande om medlemsavgiften för
Klimataktion
En del medlemmar har hört av sig efter det senaste nyhetsbrevet och påpekat att
vi glömt skriva ut medlemsnummer i brevet, vilket skapat förvirring när de sedan
ska fylla i detta nummer vid inbetalning av medlemsavgift på hemsidan. Vi
beklagar misstaget.
Ditt medlemsnummer är: 20,289
Det går att genomföra inbetalning av medlemsavgiften även utan numret, men för
att vara säkra på vem som gjort inbetalningen ser vi helst att du fyller i det.
Tyvärr så glömde vi även tala om vilka summor som gäller för medlemsavgiften.
Medlemsavgiften är 200 kr per år, 100 kr för arbetslösa, studenter och
pensionärer,500 kr för företag och organisationer. Livslångt medlemskap 2000 kr.
Sätts in på plusgiro 46 85 10-3, Klimataktion.
Det är också enkelt att betala direkt via hemsidan. Betalningen går igenom även
utan medlemsnummer, men fyll i för säkerhets skull, se ovan. Du får bekräftelse på
inbetalningen dels via hemsidan, dels via den tjänst vi använder, Simplesignup.
http://simplesignup.se/private_event/16262/5b390a8194
Betala helst senast 31 januari, så vi vet vilken budget vi har att röra oss med när vi

ska besluta om verksamhetsplan på årsmötet 2015.
Du som redan betalat medlemsavgiften för 2015 eller betalat livslång
medlemsavgift kan förstås bortse från den här informationen.

Boka in Klimataktions årsmöte i Stockholm 29 mars 2015!
Mer information om årsmötet kommer i nästa medlemsbrev. Liksom tankar om
kommande valrörelse, nyheter om samarbetet inom klimatrörelsen, m.m.

Ännu en gång önskar vi en riktigt God jul och Gott Nytt år från
Ninna, Eva, Anders, Katta, Inger och Karin i styrelsen, och från
Elisabet & Anton som gör utskicket!

Detta brev går till alla medlemmar i Klimataktion.

