Om medlemskapet
Norra är en ekonomisk förening vilket också 
betyder att det är medlemmarna som tillsammans äger och bestämmer föreningens
inriktning. Basen för den ekonomiska f öreningen
är våra skogsbruksområden. Varje år hålls
årsmöten där det bland annat väljs förtroende
valda som är länken mellan medlemmar och
den centrala nivån, stämman och styrelsen. Här
finns också möjlighet att påverka verksamheten
genom att komma med idéer och förslag.

virkesvärdet som överförs till medlemmens inlåningskonto ”insatskonto inbetalt”. Insatsavsättning begränsas på så sätt att enbart tio procent av medlemmens
totala insatsskyldighet får avsättas per år.

Att bli medlem

Att gå ur som medlem

Den som inom föreningens medlemsområde äger skog,
bedriver skogsbruk eller handel med skog och skogsprodukter kan bi medlem. Ansökan om medlemskap
sker skriftligen genom att fylla i en inträdesblankett. Det
kostar inget att bli medlem. Medlemmen bygger upp ett
insatskapital som är medlemmens pengar men disponeras av föreningen. Insatskapitalet är den ekonomiska
grunden för föreningens verksamhet.

Uppsägning av medlemskapet ska ske skriftligen.
Utträden ska enligt stadgarnas bestämmelser behand
las på ett styrelsemöte innan det kan beviljas och åter
betalning av insatser kan ske.

Insatsskyldigheten
är tio procent av det
taxerade skogsbruksvärdet och är som
lägst 2 000 kr och
högst 50 000 kr. Vid
avräkning sker ett
insatsavdrag med
två procent av

Del i vinst
Norras medlemmar får del i vinsten genom insatsränta
och/eller insatsemissioner. Beslut om insatsränta och
insatsemission fattas av ordinarie föreningsstämma
efter förslag av styrelsen.

Norra erbjuder hög ränta på kapitalet från
dina avverkningar
Norra är den marknadsaktör som oftast ger bäst ränta
på till exempel betalningsplaner. Från tid till annan
finns det naturligtvis banker som hänger på i ränte
nivån, men över tid finns det ingen som så uthålligt
hållit samma högsta nivå som Norra. Våra aktuella
räntevillkor finns på vår hemsida, www.norra.se.
När avräkning av virke gjorts överförs pengar till
virkeskonto eller betalningsplanekonto beroende på
om inkomsten ska redovisas samma år eller uppdelat
på flera år. Detta kommer medlemmen överens med
sin skogsinspektor om innan avräkning görs.

www.norra.se

Norras inlåningskonton
Insatskonto inbetalt

Virkeskonto

När avräkning görs sker ett insatsavdrag som överförs till
kontot. Beloppet är inklusive moms och kommer upp som
inkomst samma år som pengarna kommer in på kontot.

När avräkning görs och man väljer att föra över
pengarna till ett virkeskonto innebär detta att inkoms
ten kommer upp samma år som pengarna kommer
in på virkeskontot. Pengarna som finns på kontot är
inklusive moms.

Det finns ingen bestämd ränta för kontot. Vid föreningsstämma bestäms utifrån föreningens resultat om insatsränta ska utgå för föregående år och i så fall hur stor
den ska vara.
De pengar som finns på kontot är låsta så länge man är
medlem i föreningen och återbetalas först efter beviljat utträde ur föreningen.

Utbetalning från kontot kan göras när medlemmen
önskas, vanligtvis tar en banköverföring två till tre
dagar.
Räntan på kontot kapitaliseras årligen per 31 december.
Även räntor som kapitaliseras på betalningsplan och
utvecklingskonto hamnar på virkeskonto.

Insatskonto emitterat
När föreningsstämma beslutat om insatsemission hamnar utdelningen på detta konto. De pengar som finns på
konto kommer upp som inkomst först när de utbetalas.
De pengar som finns på kontot är låsta så länge man är
medlem i föreningen och återbetalas först efter beviljat utträde ur föreningen.
Det finns även möjlighet till handel med insatsemissioner, mer om detta finns att läsa på vår hemsida,
www.norra.se

Medlemskonto
Medlemskonto är ett sparkonto öppet för medlemmar. Ett bra alternativ om du vill spara till en bra ränta
och ha pengarna tillgängliga med en månads upp
sägningstid.
Ifall medlemmen vill ha en utbetalning tidigare än 30
dagar debiteras en uttagsavgift på 0,5 % på uttaget
belopp. Insättning kan ske via överföring från annat
konto eller via direktinsättning via plus- och bankgiro.
Räntan på kontot kapitaliseras årligen per 31 december.

Betalningsplanekonto
När avräkning görs kan man välja att överföra pengar
na till en betalningsplan. Det gör man för att få möjlig
het att dela upp inkomsten på flera år. En betalningsplan måste vara upplagd på minst två år och skall
undertecknas av bägge parter för att vara giltig.

Utvecklingskonto
Utvecklingskonto är ett sparkonto öppet för medlem
mar. Ett bra alternativ om du vill spara lite större belopp
till bra ränta långsiktigt.

Belopp på betalningsplanekonto är exklusive moms.
När utbetalning enligt underskriven plan görs från
kontot läggs momsen på och summan kommer upp
till beskattning.

Minimibeloppet för insättning är 10 000 kr och därefter
jämna 1000-tal. Bindningstiden är 24 månader. Om
man av något skäl måste säga upp innestående tidigare
debiteras en uttagsavgift på en procent på uttaget
belopp.

Räntan på kontot kapitaliseras årligen per 31 december
och överförs då till virkeskonto, så att räntan kan utbetalas när medlemmen önskar.

Räntan på kontot kapitaliseras årligen per 31 december
och överförs då till virkeskonto, så att räntan kan utbetalas när medlemmen önskar.

www.norra.se

