
 

 

 

Så enkelt er det å bli giver med Avtale Giro!  

Det eneste du trenger å gjøre er å fylle ut svarkupongen nedenfor, 

undertegne og sende den inn. Se adresse nederst på siden. På svarkupongen 

er det også et felt for beløpsgrense, hvor du kan skrive inn høyeste 

beløpsgrense for belastning, dette i tilfelle du senere ønsker å endre 

gavebeløp. 

 

Ja, jeg ønsker å gi til givertjenesten med AvtaleGiro, og har gjort meg kjent 

med avtalevilkårene.  

Gave til Rogaland KFUK-KFUM-speidere kr…………………………….. 

Jeg ønsker å gi 1 gang per:  mnd.,  kvartal,  halvår. (kryss av for ønsket 

alternativ)  

Jeg ønsker å betale  den 15. eller  den 25. i måned. (Kryss for ønsket dato)  

Mottaker: Rogaland KFUK-KFUM-speidere  

Mottakers konto: 3201.08.95617  

Beløpsgrense per trekkmåned kr………… 

(Hvis maks. beløp ikke fylles inn, vil beløpsgrensen bli satt til kr. 500,- per 

trekkmåned.)  

Mitt personnummer: ……………………………..……………..  (for skattefradrag)  

Belast min konto nr.: ……………………………………………………………. 

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

Adresse: ……………………………………………………………………………….. 

Postnr./-sted: ……………………………………………………………………….. 

Sted/dato: …………………………………………………………………………….. 

Underskrift: …………………………………………………………………………… 

Sendes til: 

Rogaland KFUK-KFUM-speidere, Ytre Eiganesveien 21, 4022 Stavanger 
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GIVERTJENESTE 
Med større ressurser når vi flere 

Skriv inn teksten her Skriv inn teksten her 



 

 

 

  

 
Norges KFUK-KFUM-speideres mål er å 
fremme og drive et speiderarbeid for å 
hjelpe barn og unge til å utvikle en 
kristen tro og oppdra dem til 
ansvarsbevissthet, selvstendighet, 
samfunnsmessig engasjement, 
mellomfolkelig forståelse og respekt for 
naturens verdi.  

(Fra Grunnreglene §2) 
 

 Kristen tro 

 Fellesskap  

 Friluftsliv 

 Personlig utvikling 

 Samfunnsengasjement  

 

 

  Får prøvd seg på nye og spennende oppgaver 

som kan som kan gi andre nyttige erfaringer for 

videre arbeid og utdanning. 

  Har et hjerte for barne- og ungdomsarbeid og 

ønsker å utvikle sine lederferdigheter.  

  Planlegger og gjennomføringer arrangementer i 

kretsen. 

  Forefallende kontor- og administrasjonsarbeid. 

  Bekjenner den kristne tro og kan identifisere 

seg med KFUK-KFUM-speidernes formål og 

verdier. 

 

 

 Ved gaver opp til kr 25 000,- pr person 

kan du trekke dette av på skatten. Ved bruk 

av AvtaleGiro skjer dette automatisk.  

 Kretsens kontonummer: 3201.08.95617  

Merk innbetalingen tydelig med navn. 

Overføringer blir dessverre ikke registrert.  

 Rogaland KFUK-KFUM-speidere sin 

Ettåring drives hovedsakelig av frivillige 

gaver og er helt avhengig av dette for å 

kunne fortsette det arbeidet som blir gjort i 

dag. 

 Viktig om givertjeneste:  

 

 

 

 

Ettåring i Rogaland KFUK-KFUM-speidere: 

 

Formål 

Våre verdier 
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http://st-vkmspeider01.coretrek.net/lover-og-regler/lover-og-regler-article664-849.html

