
Slutför bankkontoprocessen. Be om hjälp av föreningskansliet om
du behöver.
Fundera hur ni så smidigt som möjligt kan sköta, och justera vid
behov, den praktiska kretsvardagsekonomin i er krets
Kretskontouppföljning sänds till föreningskansliet senast 8.1.2023,
använd mall eller egen bokföring. Kvitto behövs för händelser som
är större än 500 euro
Ansök om kretsbidrag senast 31.3.2023. Betalas endast till konton
registrerade i Helsingfors svenska Marthaförenings namn. 

 Arvodet betalas av kretsen
mot faktura. Fungerar om
kursledare/föredragshållaren
är företagare eller enskild
näringsidkare
 Skattekort och
arvodessumman sänds till
verksamhetsledare 

Om ni ordnar kretsprogram med
arvoden över 50 euro gäller
följande:

1.

2.

maria.rajalin@helsingforsmartha.fi.

Arvoden

Kretskassörens
kom ihåg-lapp
2022

kan sökas även av kretsar. Kretsar
kan ansöka så att pengarna betalas
in på föreningens konto och
reserveras för den beviljade
verksamheten. Ansökan sänds in till
Marthaförbundet senast 15.12.2022.
Med hjälp av föreningsstöd är det
möjligt att ordna både mindre och
större evenemang, kurser,
föreläsningar, läger m.m. 
Fundera igenom vad ni vill göra,
vilka de egna resurserna är och vem
ni kan samarbeta med. Vi välkomnar
nytänkande och ett aktivt grepp
med tydligt stöd i Marthaförbundets
värderingar och målsättningar.

Svenska Kulturfondens
föreningsstöd

Föreningen betalar ut arvodet
mot skattekort och fakturerar
sedan kretsen på
motsvarande summa.



Malin Öhman
informatör
040 731 20 44
malin.ohman@helsingforsmartha.fi

Maria Rajalin
verksamhetsledare
040-731 27 91
maria.rajalin@helsingforsmartha.fi

Camilla Komonen
styrelsens ordförande
ckomonen@gmail.com

Vi som jobbar på Helsingfors
svenska Marthaförening är:

Föreningens allmänna 
e-postadress 
som läses av Malin och Maria
måndag-torsdag:
kansliet@helsingforsmartha.fi

KRETSBIDRAG

Ett basbidrag på 100 euro/krets + 10

euro/medlem. 

Ansökan senast 31.3.2023.

OBS! Kretsbidraget utbetalas då

kretsen sänt in kretsrapport

(31.12.2022) och kontouppföljning

(8.1.2023).

TILLSAMMANSPENG OCH

FÖRFATTARARVODE (nytt!)

Kretsar som bjuder in en annan

marthakrets till gemensamt kretsmöte

för att göra något tillsammans kan mot

ansökan beviljas ett bidrag om 100

euro/evenemang.  Ansökan sänds in

FÖRE evenemanget.

PROGRAM ÖPPET FÖR ALLA

Ifall kretsen öppnar upp sitt tillfälle för

alla Helsingforsmarthor står föreningen

för halva föreläsningsarvodet. 

JUBILEUMSPENG, när fyller din krets

jämna år nästa gång?

Jubileumspengen, 200 euro, betalas åt

kretsar som fyller jämna år och som

firar med kretsen. Kontakta

verksamhetsledaren för mer

information.

Vi har förmånen att i Helsingfors Helsingfors svenska Marthaförening kunna

dela ut krets-, start- och jubileumsbidrag samt stipendier till kretsar och

enskilda Helsingforsmarthor.

PENNINGBIDRAG OCH STIPENDIER

STIPENDIER

Stipendier lediganslås varje år att sökas av

Helsingforsmarthor till följande ändamål:

-Nasta beredskapsövningar 2 ggr/år, ordnas

av Beredskapsförbundet

-Marthaförbundets årsmöte

-Husmorssemester på Labbnäs semesterhem

på Kimitoön, sista ansökan 30.4

STARTPENG

Nya kretsar beviljas en startpeng på 200

euro mot ansökan.


