Välkommen till ett nytt år tillsammans i Destination Sälenfjällen, Året
Runt i Sälenfjällen AB, 2020/21.
Jag är glad och stolt att ditt företag är med och skapar möjligheter för vår framtida
gemensamma utveckling via Destination Sälenfjällen. Vi är alla en del av Sälenfjällen som är
vårt lands största alpina vinterdestination, och nu rustar vi för framtiden.
Fakturabeloppet som avser Destination Sälenfjällen, juridiskt namn Året Runt i
Sälenfjällen AB, är omsättningsbaserat och avser år 2020/21, 1 sep 2020 – 31 aug 2021.
Medlemsavgiften för Föreningen Turismintressenter i Sälen för år 2020/21 är, 450 kr.
Beloppet är beräknat med samma skala som föregående verksamhetsår med en
beloppsjustering på 5%. Höjningen har tillkommit för att vi gemensamt skall kunna finansiera
det avtal om marknadsstöd som bolaget tecknat med Scandinavian Mountains Airport AB.
Har ditt företag ändrade förutsättningar eller en annan omsättning under fg. år, så kan det vara
en bra idé att titta igenom den omsättningsbaserade skalan så att debiteringen blir korrekt.
Vi har ökat antalet medlemmar påtagligt i år vilket känns väldigt kul. Välkomna in i vår
verksamhet!

Ju fler engagerade företagare vi kan knyta till vår samverkan
inom Destination Sälenfjällen desto starkare blir vi!

Har du frågor kring ditt medlemskap, varmt välkommen att kontakta mig.

Med vänlig hälsning
Anders Bjernulf
Vd Destination Sälenfjällen
Mobil +46 70 23 795 00
Mail ab@destinationsalenfjallen.se

OBS - Beräkningsunderlag för medlemsavgift, se baksidan

Konfidentiellt för medlemmar och ägare i Året Runt i Sälenfjällen AB

Medlemskap för verksamhetsåret 2020/21 i Föreningen Turismintressenter som
äger Destination Sälenfjällen (juridiskt namn: Året Runt i Sälenfjällen AB)
Att bli medlem sker i två steg:
1. 450kr/år i medlemsavgift till Föreningen Turismintressenter.
2. Investeringsstöd till Året Runt i Sälenfjällen AB. Stödets storlek baseras på föreg års
omsättning och vägs mot en stafflad skala. Skalan är lika för alla företag. Om
omsättningssiffror saknas vid tex. nystartade bolag görs en uppskattning som regleras
upp/ned nästkommande år.
3. Föreningar med ideell verksamhet i Malung-Sälens kommun betalar 1737 kr/år.

Omsättning
0-1 mkr
1 mkr - 2 mkr
2 mkr - 3 mkr
3 mkr - 4 mkr
4 mkr - 5 mkr
5 mkr - 7 mkr
7 mkr -10 mkr
10 mkr - 15 mkr
15 mkr - 20 mkr
20 mkr - 25 mkr
25 mkr - 35 mkr
35 mkr - 45 mkr
45 mkr - 75 mkr
75 mkr - 100 mkr
100 mkr -125 mkr
125 mkr – 200 mkr
500 mkr -

Avgift
1 737 kr
4 052 kr
5 788 kr
7 524 kr
9 261 kr
11 576 kr
17 365 kr
28 941 kr
34 729 kr
46 305 kr
57 881 kr
81 034 kr
137 813 kr
185 220 kr
231 525 kr
324 135 kr
895 781 kr

