
Medlemsavgiften för år 2023 
 
TUFF:s moderförening Svenska Freds och Skiljedomsföreningen hanterar 
medlemsavgifter och medlemsregister. I slutet av januari sände Svenska Freds 
ut information om olika sätt att betala de 240 kr som ger medlemskap i både 
Svenska Freds och i lokalföreningen TUFF: 
 

• Swisha till 901 08 51. I rutan för meddelanden fyller Du i det personliga 
OCR-nummer som Du fick i brevet.   

 
• Bankgiro 901-0851. Märk betalningen med Ditt personliga OCR-nummer. 

 
• Via hemsidan www.svenskafreds.se under rubriken ”Stöd oss” och 

vidare till ”Betala ditt medlemskap”. 
 
Om Du inte har koll på det personliga OCR-numret som sändes ut, skriver Du 
istället ”M-avg TUFF” i meddelanderutan.  
 
 
Frågor om medlemsavgiften?  
Vid ev frågor eller adressändring, kontakta Miriam Refai på Svenska Freds 
kansli tel 070 763 48 52 eller mail miriam.refai@svenskafreds.se  
 
 
 
Alternativ: Vill man vara med som så kallad ”TUFF-vän”…  
… sätter man in 240 kr på TUFF:s eget pg 160 137 – 6 eller Swish 123 345 00 87. 
Då stödjer man TUFF:s projekt, utan att vara medlem i Svenska Freds. Man har 
därför inte rösträtt på TUFF:s årsmöten och är inte valbar till styrelsen.  
 
 
 
I december 2022 hade 180 personer betalat fullt medlemskap och  
35 personer som TUFF-vän. Utan Er – ingenting! 
 
 

 
Liten, men stark! 
TACK FÖR ATT DU ÄR MEDLEM!  

mailto:miriam.refai@svenskafreds.se


Om Du vill göra ännu mer… 
 
Gåvor 
Ibland ges en extra gåva vid in-
betalningen av medlemsavgiften 
(som ju sätts in på Svenska Freds 
konto). Gåvan stannar då hos 
Svenska Freds och kommer freds-
arbetet tillgodo. 5000 kr/år överförs 
till varje lokalförening som ett 
schablonbelopp. Därutöver kan vi 
ansöka om extra tilldelning. T ex fick 
TUFF år 2022 halva lokalhyran på 
Myggdalsvägen betald med hjälp av 
den gemensamma potten.  
 
Vill Du stödja TUFF:s egna projekt 
sätter Du in på TUFF-kontona:  
Föreningskontot pg 160 137-6         
till föreningens omkostnader: 
lokalhyra, kopiering, hemsida osv 
Insamlingskonto pg 79 36 36-2  
till projekt, ex Skolprojektet i Indien 
eller Integrationsprojektet. 
Swish 123 345 00 87 (ange ändamål)  
 
Alla i TUFF arbetar helt ideellt 
TUFF har ingen anställd personal. 
Alla aktiva bidrar med tid och 
engagemang utan ersättning och 
vi är väldigt noggranna med att alla 
insamlade medel oavkortat når 
ändamålet. Vi använder heller inga 
mellanhänder när vi skickar iväg vårt 
bistånd. Allt Du ger kommer fram!  
                  

                     
 

Bli månadsgivare: 7 st hittills 
Några TUFF-medlemmar skänker 
regelbundet en slant till skolorna i 
Dharampur. 2022 fick vi ihop 15 900 
kr på detta sätt. Stort tack!  
 
Vill man vara med sätter man in 
valfritt belopp på TUFF:s insamlings-
konto pg 79 36 36 -2 eller swishar 
123 345 00 87. En del banker kan 
inte ordna ”stående betalningar”  
på grund av att pengarna ska till  
ett plusgirokonto. Detta gör att 
månadsgivarna själva måste komma 
ihåg att göra insättningar. Märk 
gärna betalningen ”Mån-giv”.   
 
Köp gåvokort till förmån för skol-
projektet i Dharampur, Indien 
Vi har tagit fram fina gåvokort i halvt 
A4-format. De finns i fyra versioner 
och beställs via kontakt@tuff.nu 
eller telefon 0708 764 373. Belopp 
bestämmer man själv och det finns 
plats att skriva personlig hälsning. 
Formgivare Ebba Svenskog 
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