
Medlemsvillkor 

Israels Vänner (846000-1475) är en allkristen ideell organisation som arbetar för att stödja 
och välsigna det judiska folket, med bibeln som grund. Vi vill väcka intresse och kärlek för 
Israel hos alla människor.  
 
Vi vill inspirera till resande till Israel, levandegöra Bibelns ord genom undervisning och genom 
att möta det judiska folket och landet Israel m.m. 
 
Du har möjlighet att påverka verksamheten genom dina engagemang både i föreningen i stort 
och genom lokala grupper. Som medlem bidrar du till att stärka arbete i Sverige och är med 
och välsignar det judiska folket. Du får även förmåner, bl.a. ingår medlemsbladet Israels Vän. 
Välkommen som medlem! Nedan kan du läsa våra medlemsvillkor. 
 
MEDLEMSVILLKOR 
Dessa medlemsvillkor gäller mellan dig som privatperson och Israels Vänner. Genom att du 
blir medlem godkänner du dessa medlemsvillkor, vilka kan komma att uppdateras. Om du inte 
godkänner ändringar har du alltid rätt att avsluta ditt medlemskap. 
 
DINA PERSONUPPGIFTER 
För att administrera verksamheten får du lämna personuppgifter till oss. De lagras i vårt 
medlemsadministrationssystem och ekonomisystem. Israels Vänner är 
personuppgiftsansvarig för dessa uppgifter. Mer om hur vi hanterar personuppgifter och dina 
rättigheter i förhållande till dessa kan du läsa i vår integritetspolicy. Dina personuppgifter tas 
bort ur systemet 36 månader efter ditt avslutade medlemskap.  
 
MEDLEMSPERIOD 
Israels Vänner har ett rullande medlemskapsår. Det innebär att din medlemsskapsperiod 
gäller 12 månader från det datum då ditt medlemskap registrerats i vårt medlemssystem.  
 
Önskar du avsluta ditt medlemskap innan medlemsperioden är slut kan du begära utträde ur 
Israels Vänner genom att du kontaktar oss via e-post info@israelsvanner.se eller per telefon 
på 040-94 94 12. Medlemsavgiften återbetalas inte. Du kan även när erbjudande om 
förnyelse skickas ut välja att inte förnya, varmed medlemskapet avslutas. 
 
I god tid innan din aktuella medlemsperiod tar slut, ca 50 dagar, kommer du få ett utskick från 
oss där du erbjuds att fortsätta ditt medlemskap ytterligare ett år. Detta brev upprepas ca 30 
dagar innan din aktuella medlemsperiod tar slut om ingen inbetalning registrerats hos oss.  
 
Din nya medlemsperiod startar när din gamla har löpt ut, även om du betalar din 
medlemsavgift i förväg. 
 
DEMOKRATISKA RÄTTIGHETER 
Som medlem har du möjlighet att vara med på medlemsstämmor (årsmöten) och lämna in 
förslag m.m. enligt föreningens stadgar.  

https://www.svenskaturistforeningen.se/integritetspolicy/
mailto:info@israelsvanner.se


 
FÖRMÅNER 
Som medlem får du ta den av förmåner och information från oss.  
 
     Du får fem nummer av medlemstidningen Israels Vän. Är du bosatt i utlandet betalar du en 
förhöjd medlemsavgift som inkluderar portotillägg. Är ni flera i hushållet som är medlemmar 
får ni var sin tidning. Önskar ni endast en tidning utskickad till ert hushåll med gemensam 
adress på tidningen, tag kontakt med oss.  
     Du får informationsbrev via e-post om vad som är aktuellt. Observera att vi behöver 
registrera din e-postadress för att du skall ta del av dessa informationsbrev. Meddela oss på 
info@israelsvanner.se om du vill ha nyhetsbreven.  
     Du får information om konferenser och möten.  
 
MEDLEMSKORT 
Vi använder oss inte av medlemskort. 
  
ANSVARSBEGRÄNSNING 
Vi ansvarar inte för förluster eller skador på grund av tekniska fel, nedsatta funktioner eller 
andra liknande fel som relaterar till ditt medlemskap. Detta gäller inte ansvar som inte kan 
uteslutas enligt tvingande lagstiftning. 
 
AVTALSTID OCH MEDLEMSKAPETS UPPHÖRANDE 
Dessa villkor träder i kraft i samband med att du registrerar dig som medlem och gäller så 
länge du kvarstår som medlem.  
 
Vi förbehåller oss rätten att dra in eller avsluta ditt medlemskap vid skälig misstanke om 
otillåten användning eller missbruk av våra tjänster, brott mot våra medlemsvillkor, 
bedrägerier eller andra liknande händelser och beteenden. 
 
KONTAKT  
Vår önskan är att du ska uppleva det positivt att vara en del av Israels Vänner. Har du frågor 
om föreningen, ditt medlemskap eller förlag om förbättringar är du alltid välkommen att 
kontakta oss på info@israelsvanner.se eller telefon 040-94 94 12 
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