MEDLEMSSKAP i FORSERUMS SOK
Årsavgiften för medlemskap i Forserums SOK är enligt följande:
Aktiva 21 år och äldre
250 kr
Passiva 21 år och äldre

100 kr

Medlemmar 17-20 år

100 kr

Medlemmar 16 år och yngre

50 kr

För familj utan aktiv medlem över 20 år är den högsta totala medlemsavgiften 400 kr.
För familj med minst en aktiv medlem över 20 år är den högsta totala medlemsavgiften 500 kr.
I familj inräknas alla medlemmar som bor på samma adress.
Med aktiv medlem menas person som under föregående verksamhetsår deltog i tävling vartill
föreningen betalade någon del av startavgiften. Vidare hänförs till aktiv sådan nytillkommen
medlem som under innevarande verksamhetsår tävlat eller kommer att tävla i sammanhang
vartill föreningen betalar någon del av startavgiften.
Anmälan kan antingen ske genom ifyllande av nedanstående blankett samt lämna/sända in den
till klubben ELLER genom att maila nedanstående uppgifter till rohnny.andersson@telia.com
med önskemål om medlemskap.
Anmälan kan lämnas till kassör Margarta Kempe, Utsiktsgatan 6, 571 78 Forserum; sändas
under adress: Forserums SOK, c/o Rohnny Andersson, Kyrkogatan 46, 571 78 Forserum eller
lämnas i Lillsjöstugan vid öppenhållande. Den ska vara komplett ifylld och undertecknad.
Ansökan ska vid ansökan åtföljas av medlems-/årsavgift enligt ovan. Avgiften kan insättas på
klubbens bankgiro 5692-0325 eller överlämnas kontant i samband med anmälan.

Ansökan om medlemskap i

Forserums Skid– och Orienteringsklubb
Namn:

.....................................

Adress:

.....................................

Postadress:

.....................................

E-post:

...........................................

Födelsenummer:

. . . . . . . .— . . . .— . . . .— . . . . . . . .

Telefon:

....... /..........
Forserum 20 . . .— . . . .— . . . .

I och med ansökan accepterar jag klubbens stadgar samt att mitt namn fritt får publiceras i
offentliga sammanhang för klubbens naturliga verksamhet.
............................................
Egen namnunderskrift
(Förälders underskrift för ungdomar under 17 år)

ver 1409

