

Hej alla Färeföräldrar!!

Nu är det dags att betala in medlemsavgiften till Färe Föräldraförening. Som ni vet går alla pengar


vi får in till olika projekt som gynnar skolan och våra barn. Under åren som gått har vi köpt in
Fyll i instrument, redigeringsprogram för filmskapande, defibrillator mm. Dessutom har vi kunnat bjuda
 meddelanden
mottagaren,
t ex
faktura- till
och/eller
referensnummer
barnen
på glass vid till
uppstarten,
köpt
blommor
personal
och avslutningselever och bjudit perso avsändaruppgifter
nalen
på en välbehövlig trivselkväll.
 betalningsmottagare

belopp
Vi vill kunna fortsätta göra alla dessa saker och därför är det viktigt att alla betalar in sin medlems betalningsmottagarens bankgironummer
avgift. Det kostar 75 kronor per förälder/vårdnadshavare per läsår. Som tack för ert stöd kommer vi
i år att ha utlottning av fina priser som alla betalande medlemmar i Färe Föräldraförening kan vara
med och ha chansen att vinna. Vi återkommer med mer information om detta längre fram.
Tips För att alla vårdnadshavare ska ha chans att vinna är det viktigt att ni antingen använder två inbetalningskort
eller skriverbestår
båda vårdnadshavarnas
för och XXX-XXXX
efternamn i eller
meddelanderutan
Ett bankgironummer
av 7-8 siffror, grupperade
XXXX-XXXX. när ni
betalar (skriv alltså inte barnets/barnens namn).
Nytt för i år är också att utomstående kan bli stödmedlemmar i Färe Föräldraförening så att man
på så sätt kan vara med och stötta skolan ekonomiskt. Det kan t ex vara släktingar och vänner, men
även företag och föräldrar till elever som gått på Färe tidigare. För mer information om detta, hör
av er till Färe Föräldraförenings styrelse.
Stödmedlemmar är dock inte med i lotteridragningen.
På inbetalningskortet här nedan hittar ni alla uppgifter ni behöver. Fyll alltså i vårdnadshavares
namn i meddelanderutan så att vi ser vem som har betalt och så att ni kan vara med i vår utlottning.
Vänligen
Färe Föräldraförening styrelsen

Klipp längs den streckade linjen

BANKGIRO INBETALNING/GIRERING AVI

Blankett för betalning via Privatgirot
Meddelande till betalningsmottagaren

Avsändare (namn och postadress)

Betalningsmottagare (endast namn)

Ange förnamn och efternamn på vårdnadshavare

Svenska kronor

öre

Färe Montessoriskolas Föräldraförening

Till bankgironr (xxx-xxxx eller xxxx-xxxx)

5383-4131

