
Bli medlem i NK-villans Vänner under 2022 
Årsavgiften som medlem är 200 kr – du betalar då endast 120 kr för att lösa en biljett till evenemang som NK-villans Vänner arrangerar. Du 
som istället väljer att stödja föreningen med 700 kr i årsavgift får ett grönt kort som medlemsbevis, vilket hämtas i NK-villans reception. 
Grönt kort berättigar till fritt inträde till alla evenemang som arrangeras under innevarande år av NK-villans Vänner. 

Kryssa i vilken medlemskapsnivå du önskar: 200 kr      eller 700 kr 

Om du som ny medlem har blivit värvad av en nuvarande medlem – fyll även i värvarens kontaktuppgifter: 

Fyller du i blanketten digitalt – direkt i en webbläsare (gäller enbart på en dator) eller i ett pdf-program – kan du antingen spara den med dina 
ifyllda uppgifter och sedan bifoga den i ett mail till info@nkvillan.se eller så kan du skriva ut den och lämna till en värd i NK-villans reception.  
Om du först skriver ut blanketten och sedan fyller i uppgifterna för hand lämnar du in blanketten till en värd i NK-villans reception. 

Medlemskapsavgiften kan betalas via Swish (ange ditt namn), med bankkort (i receptionen) eller via Bankgironummer 407-2260. Vid betalning 
genom Bankgiro; vänligen ange ditt namn och om möjligt även ditt mobilnummer. Om Bankgiroavi önskas finns det att få i NK-villans reception. 

En ny medlem per blankett, tack. Om ni är ett par eller ett sällskap så fyller man alltså i en blankett var. Om det är så att ni är ett par eller ett 
sällskap som blivit värvade är det viktigt att alla skriver upp uppgifterna till värvaren på sina respektive blanketter. Tack! 

Välkommen som medlem i NK-villans Vänner! 

Datum då blanketten mottagits (ÅÅÅÅ-MM-DD):__________________ (fylls i av värd/NK-villans Vänner) 

Ditt namn Din adress Ditt mobilnummer Din e-postadress Swish/kort/ 
Bankgiro 

Värvarens namn Värvarens mobilnummer Ytterligare kontaktuppgifter till värvaren som du vet om 
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