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Fra:
Pål Erik Jensen

Sak:
Medlemsnett, kontigent og utsendelse av dette.!

Jeg vil anbefale at NBSF går inn for noe tilsvarende medlemsnett fra Sp.bank1
https://www.medlemsnett.net/Bilder/CM/Kundepres%20MedlemsNett%20SB1.pdf

Dette vil lette arbeide med utsendelse av kontigent, alt går elektronisk, det blir automatisk 
avstemt og vil gjøre livet som kasserer mye enklere.

Jeg har snakket med Sp.bank1 omkring dette. Og de kan sette opp en «dummy» konto for 
testing om vi ønsker? Slik at styret får testet det «live» og kan gjøre seg opp en mening 
om det er noe de ønsker?

Jeg har spurt om pris for dette. Pr.d.d er det ingen kostnader, bortsett ifra at man må ha 
konto i Spbank1. Vil tro at det ikke spiller noen rollle hvor NBSF har sin konto?
Det vil trolig bli en lav pris i løpet av våren?

Det finnes andre program som også er beregnet for dette, men der er det en del mer 
manuellt arbeid, da de ikke er flettet inn med banktjeneste slik som kidnummer.

Jeg mener også at medlemmer som ikke har eller vil oppgi mail adresse må få en forhøyet 
medlemsavgift for å dekke kostnader på porto:
porto, konvolutt, papir, blekkpatron til skriver, noen må kjøpe konvolutter, noen må poste 
konvolutter. Og når styret sitter rundt om i landet så er det bare 1-2 personer som må gjøre 
jobben.

Summen av alt dette er at det både koster og krever litt arbeid for å printe ut og poste til 
medlemmer. Posten skrudde opp prisene sine drastisk fra nyttår. Og jeg ser ingen hensikt i  
å gi bort penger til posten.

Forsøker man å betale en faktura over disk i banken idag, så tar banken 50-80,- pr faktura. 
Banken «tvinger» kundene til å gjøre jobben selv.
Jeg mener at NBSF bør «tvinge» medlemmer til benytte email. Da dette ikke koster noe. 
Det er rett å slett for dumt å gi bort opp imot 10.000,- i porto til posten hvert år.
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