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Till dig som är medlem i
Hörselskadades Riksförbund (HRF)

Hoppsan, det blev lite fel… Här kommer nytt inbetalningskort!
I mitten av december fick du ett brev från oss med information om ditt medlemskap i
Hörselskadades Riksförbund (HRF). Där fanns också ett inbetalningskort för betalning
av din medlemsavgift.
Tyvärr hade ett litet datatroll varit framme och rört till sifferraden i nederkant av
inbetalningskortet – det så kallade OCR-numret. Därmed får du ett felmeddelande om
du försöker betala via din internetbank. Vi ber om ursäkt för denna miss och beklagar
om du har haft problem med att betala in avgiften.
I detta kuvert hittar du ett nytt inbetalningskort med korrekt OCR-nummer.
Använd det när du betalar in din medlemsavgift!

Det är absolut ingen fara om du redan har betalat in din medlemsavgift på annat sätt
– till exempel genom girobetalning (att skicka in ett kuvert med betalorder till din
bank) eller genom att sätta in summan på HRFs giro, utan att ange OCR-nummer.
Pengarna kommer fram som de ska. Men om du inte har hunnit betala in medlemsavgiften än, då ska du istället använda det bifogade inbetalningskortet.
Behåll gärna foldern vi skickade med i kuvertet du fick i december. Där hittar du bland
annat information om dina medlemsförmåner.
Har du frågor? Då är du som alltid varmt välkommen att kontakta HRFs
medlemsregister, e-post: medlemsreg@hrf.se eller tel: 08-457 55 48, tisdag kl. 9–11,
13–15 och torsdag kl. 13–15.
Vänliga hälsningar
Hörselskadades Riksförbund (HRF)

Hanna Sejlitz, generalsekreterare
PS. Vill du slippa hålla reda på inbetalningskort? Välj då månadsbetalning via autogiro!
Enkelt, tryggt och miljövänligt. Läs mer på den bifogade blanketten och på hrf.se!

HRF är Sveriges största intresseorganisation för hörselskadade.
Vi arbetar för ett hörselsmart samhälle, där landets 1,5 miljoner hörselskadade
kan leva i full delaktighet och jämlikhet.
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