Bästa medlem
Du får detta brev då vi noterar att ditt medlemskap i Geologiska Föreningen eller din
prenumeration på Geologiskt forum är på väg att löpa ut.
Föreningen erbjuder ett löpande medlemskap. Det innebär att du blir medlem från och med den dag du
betalar in medlemsavgiften och ett år framåt. Medlemskapet kostar 320 kr. Du stödjer föreningen och får
fyra nummer per år av föreningens populärvetenskapliga tidskrift Geologiskt forum. Utöver detta kan du
välja att också abonnera på föreningens vetenskapliga tidskrift GFF.
• Tillval A: +250 kr. Du får full tillgång till GFF-online
• Tillval B: +400 kr. Du får full tillgång till GFF-online och tryckt version av GFF (GFF-print).
Du kan logga in på http://www.geologiskaforeningen.se och via Mina uppgifter betala online samt
uppdatera kontaktuppgifter med mera. Om du inte vill använda onlinebetalning kan du istället använda
internetbank eller vanlig inbetalning i bank med gireringsblanketten nedan. Alla medlemmar har nu
elektronisk tillgång till samtliga gamla nummer av Geologiskt forum.
För dig som bara vill ha Geologiskt forum utan att vara medlem är prenumerationspriset 250 kr för
4 nummer. Prenumerationen är löpande.
Med vänliga hälsningar Geologiska Föreningens styrelse

Dear member
Your membership in the Geological Society of Sweden is valid one year from the date of payment. You will
receive all issues of the magazine Geologiskt forum published during the duration of your membership.
For further details on the membership and subscription, please consult our homepage. To renew your
membership please log in to My details and pay online by Visa or Master Card. From abroad, please pay
via Eurogiro or SWIFT to our account number 2108-9 with plusgirot Bank, SE-105 06 Stockholm, IBAN:
SE6195000099603400021089 BIC: NDEASESS.

Meddelande till betalningsmottagaren

INBETALNING/GIRERING B

Kod 1

Till plusgirokonto nr

Kassastämpel

2108-9

Medlemskap
Medlemskap: 320 kr (inkl. Geologiskt forum)
Utöka med en av dessa:
Tillval A: lägg till 250 kr (ger dig GFF online)
Tillval B: lägg till 400 kr (ger dig GFF online och tryckt)

Avgift

Betalningsmottagare (endast namn)

Geologiska Föreningen
Avsändare (namn och postadress)

Ej medlemskap
Prenumeration på Geologiskt forum: 250 kr

Eget kontonr vid girering
Svenska kronor

#

öre

I DETTA FÄLT FÅR ANTECKNINGAR INTE GÖRAS - RESERVERAT FÖR PLUSGIROT

21089

