
Värva nya medlemmar och
få fina premier!

Vi vill att många fler upptäcker FUB. Hjälp oss värva fler medlemmar till FUB så blir vi en 
starkare förening. Du kan värva någon i familjen eller en kompis. Meddela oss vem du 
har värvat så får du en gåva. Och ju fler du värvar desto finare gåva! 

Vi behöver fler medlemmar. Många med intellektuell funk�onsnedsä�ning är medlemmar i FUB, men 
långt ifrån alla. Även när det gäller anhöriga vill vi gärna ha fler som är medlemmar i FUB. Vi tror det 
finns många fler som skulle vilja bli medlemmar och vi hoppas nu a� du som redan är medlem vill vara 
med och hjälpa oss värva medlemmar �ll FUB Stockholm. 

Huvudmedlemmen betalar 240:- per år och familjemedlemmen 60:-. För familjemedlemmen är det en 
liten kostnad, och antalet medlemmar gör stor skillnad för oss i olika sammanhang. Vi tror inte a� 
möjligheten �ll familjemedlemskapet all�d är känt. Vår röst hörs bä�re med fler medlemmar, men 
också vår möjlighet a� få stöd från kommunen, regionen, s��elser och fonder ökar. 

Vi vill också rikta oss även �ll alla som inte själva har någon direkt koppling i form av egen 
funk�onsnedsä�ning eller som har någon anhörig med funk�onsnedsä�ning.  Många av oss är ju idag 
stödmedlemmar för miljön, naturskydd, y�randerä� och många andra behjärtansvärda ändamål. 
Säkert finns också de som reagerat på deba�en om nedskärningar inom Funk�onsrä�en, LSS och 
Assistans mm, och som kan tänka sig a� också stödja funk�onsrä�srörelsen som en sympa�åtgärd.

TILLSAMMANS ÄR VI STARKARE



• Riks-FUB har en kampanj för a� värva fler medlemmar 2020 och de�a vill vi haka på.
• Fler medlemmar gör a� vi blir en starkare förening.
• Vi får mer pengar �ll vår verksamhet.
• Lägre medlemsavgi� jämfört med �digare för huvudmedlem (240 kr istället för 320 kr).
• A� bli familjemedlem kostar endast 60 kr/år. Behöver inte bo på samma adress som 
 huvudmedlem. 
• Kan påverka det verksamhetsbidrag vi har från Stockholms stad.
• Med många medlemmar blir vi en vik�gare röst i påverkansfrågor.
• Vi kan ordna fler möten och event för våra medlemmar.

SÅ HÄR GÅR DET TILL
Tanken är a� befintliga medlemmar värvar nya 
medlemmar och får en premie. Förutsä�ningen är 
a� vi får veta det och an�ngen meddelar man oss 
via info@fubstockholm.se vem man värvat eller så 
fyller man i fältet ”värvad av medlem” i bifogade  
medlemsansökningsformulär:  
h�ps://www.fub.se/om-fub/bli-medlem/. Det kan 
an�ngen fyllas i av den som vill bli medlem eller 
av den som värvar en medlem. Man får inte värva 
sig själv som medlem och den som värvar måste 
också själv vara medlem eller bli medlem.

Kampanjen pågår �ll 30 juni och sedan skickar vi ut premier �ll de som värvat medlemmar. Värvar man 
en medlem får man välja en fin premie såsom e� nyckelband eller en tygkasse. Om man värvar minst 
tre nya medlemmar får man en ännu finare premie, t ex en keps, mugg eller mobilladdare. Det spelar 
ingen roll om man värvar huvudmedlem eller familjemedlem. 


