Bliv fast bidragsyder med fradrag på selvangivelsen
Mange mennesker med psoriasis og psoriasisgigt samt deres pårørende vil gerne give et bidrag til foreningens
arbejde – og ønsker kun i mindre grad at deltage i foreningens medlemsdemokrati med generalforsamlinger
og med valg til bestyrelser mv.
Du kan nu tilmelde dig som fast bidragsyder, hvor du støtter forskningen og foreningens indsats over for
mennesker med psoriasis og psoriasisgigt.
Dine fordele som fast bidragsyder er:
 at du er velkommen ved foreningens åbne møder og aktiviteter
 at dit bidrag kan fratrækkes på selvangivelsen - Psoriasisforeningen sender automatisk oplysningen
om dit bidrag til SKAT, når vi har dit cpr.nr.
 at du tilmelder dig Betalingsservice og slipper for girokort og bankoverførsel
 at du modtager foreningens magasin ”Hud & Helse” fire gange om året
 at du får foreningens nyhedsbrev, såfremt du har tilmeldt dig nyhedsbrevet.
Disse fordele gælder, så længe du er bidragsyder og du kan til enhver tid framelde dit bidrag eller overgå til
traditionelt medlemskab.
Jo flere der støtter op om sagen enten som medlem eller bidragsyder, jo flere resultater kan foreningen opnå
for de 165.000 mennesker med psoriasis og psoriasisgigt i Danmark.
I 2019 vil det årlige bidrag være på kr. 315,- pr. kalenderår. For pensionister er bidraget kr. 180,- og for
personer under uddannelse er bidraget kr. 170,- pr. kalenderår. Hvis der er flere i samme husstand, som
ønsker at støtte foreningens arbejde, kan man give et bidrag på kr. 395,- pr. kalenderår. Ønsker et firma at
støtte foreningens arbejde, kan firmaet give et bidrag på kr. 2.100,- pr. kalenderår.
OBS. bidragsbeløbet bliver automatisk indeksreguleret hver andet år. Ønsker du ikke dette, skal du oplyse det
til LK@psoriasis.dk
Vil du deltage i foreningens medlemsdemokrati, have stemmeret på den lokale kredsgeneralforsamling, med
mulighed for at blive valgt til bestyrelsen for kredsforeningen, og have adgang til at benytte foreningens
rabataftaler, skal du vælge det traditionelle medlemskab, som ikke kan trækkes fra på selvangivelsen.

