
Bli medlem 
– vara medlem



Att bli medlem
Du blir medlem genom att gå till 
hemsidan och fylla i dina uppgifter där. 
www.frimodigkyrka.se/medlem 

Lite senare kommer ett välkomstbrev 
med ett inbetalningskort hem till dig. 
När du betalat registreras du i vårt 
medlemsregister.

Man måste inte vara medlem i Svenska 
kyrkan för att stödja oss. 

Ändra dina 
medlemsuppgifter
Som medlem kan du själv kontrollera och 
korrigera dina uppgifter. Din inloggning får 
du årligen på blanketten där avisering av 
medlemsavgiften sker. Spara gärna dessa 
uppgifter. Du kan också välja att kontakta 
medlemsregister@frimodigkyrka.se

Tack för att du bidrar till att alltid ha 
korrekta uppgifter i vårt medlemsregister!

Ett medlemskap i Frimodig kyrka kostar 100:- per år. 

Som medlem får du rösträtt på din stiftsavdelnings årsmöten, 

information om vad som händer och möjlighet att ställa upp 

för oss i kyrkovalet. Ditt medlemskap och ditt stöd är viktigt!

Tack för att du är medlem i Frimodig kyrka!

Att värva en medlem
För dig som vill värva en medlem finns 
en särskild blankett (finns upptryckt, och 
kan även laddas ner från medlemssidan). 
Den blanketten för medlemsvärvning får 
du gärna ha med dig!

Medlemsavgiften vid 
medlemsvärvning
På blanketten för medlemsvärvning 
finns tre val: du kan få ett hemskickat 
inbetalningskort, du kan betala kontant 
eller med Swish.

Inbetalning av personligt mottagen 
medlemsavgift önskar vi insatt på bg 
5150-3969 av dig som värvat en med-
lem. Gå in på www.frimodigkyrka.se/
medlem och registrera uppgifterna, och 
använd det OCR-nummer du får på in-
betalningskortet som kommer upp när 
du registrerat klart. Tack för hjälpen!

Hur länge är man kvar som medlem?
Om du missar att betala in din medlemsavgift under två år så avregistreras du 
automatiskt i januari månad det tredje året. Så länge du finns i medlemsregistret har 
du rösträtt på ett årsmöte. Vi hoppas du vill stödja oss med en årlig medlemsavgift.

Därför får du först en avisering med inbetalningskort, normalt under februari. En 
påminnelse skickas senare ut. Om du inte betalat in din medlemsavgift under första 
halvåret kan någon komma att kontakta dig.

Önskar du lämna ditt medlemskap omedelbart ska du meddela detta.
Det är möjligt att betala in medlemsavgift för ett tidigare år, och även för ett 

kommande. Var noga med att ange detta när du betalar.

Gåva
Frimodig kyrkas bankgiro 5150-3910 är annat konto dit du gärna får skicka en gåva! 
Observera att detta konto inte ska användas för medlemsavgifter. 

Vi har även gåvogivare som väljer att inte vara medlemmar, men stödja oss ändå.
Det är vanligt att medlemmar betalar mer än 100 kr i samband med att 

medlemsavgiften betalas. Om inte annat framgår i text registreras belopp utöver 
100 kr som gåva. Tack för den! 

Bli gärna månadsgåvogivare!
Tack för regelbundet stöd!

Swish
Frimodig kyrkas swish-nummer är 123 149 64 39

Detta kan användas för gåvor, men också för andra betalningar. Var i så fall noga 
med att ange vad betalningen avser.



Välkommen att höra av dig till oss
Frimodig kyrka kontaktas i olika medlemsärenden genom mail till:
medlemsregister@frimodigkyrka.se 

Vi är många som arbetar ideellt för att hålla nere kostnaderna. Tack för förståelse 
för detta om du tänker att det någon gång tar lite längre tid än du trodde.

Vill du veta mer
Vill du veta mer om oss hänvisar vi till hemsidan www.frimodigkyrka.se och 
till vår blogg som du hittar på hemsidan, till sociala medier (Facebook, Twitter 
och Instagram) eller till personlig kontakt med någon, gärna i ditt eget stift. 
Kontaktuppgifter hittar du på hemsidan. Välkommen att maila eller ringa!

Det verkliga alternativet 
i kyrkovalet!


