ANSÖKAN OM MEDLEMSKAP I SUNDSVALLS SEGELFLYGKLUBB
Namn

Adress

Postadress

Tel Bostad

Tel Mobil

Personnummer

Mailadress

Tidigare flygerfarenhet och behörigheter

Jag ansöker om följande medlemskap

Flygande medlem

Gästmedlem från annan flygklubb

Se våra medlemsavgifter på www.sundsvallssegelflygklubb.se

-

Ej flygande stödmedlem

Betala på Bankgiro 636 – 8203 / Swish 123 103 1111

UTBILDNING
Jag anmäler mig till:

Segelflygutbildning

Flygutbildning på TMG (Motorseglare)

PERSONUPPGIFTER OCH VILLKOR
Behandling av personuppgifter
Som medlem i Sundsvalls Segelflygklubb kommer föreningen att behandla flertalet personuppgifter om dig. Detta för att
föreningen ska kunna administrera sin verksamhet. Föreningen har ansvaret för att behandlingen av personuppgifterna är
förenligt med gällande lagstiftning samt Idrottens Uppförandekod för behandling av personuppgifter. Ditt personnummer kan
komma att samköras mot statens personadressregister (SPAR) för uppdatering av föreningens medlemsregister.
Samkörningen genomförs för att fullgöra vår skyldighet att säkerställa att dina personuppgifter är uppdaterade och korrekta.
Om du har skyddade personuppgifter eller av andra särskilda skäl inte har möjlighet att uppge fullständiga personuppgifter,
kontakta vår kassör för att ansöka om medlemskap. Sundsvalls Segelflygklubbs Integritetspolicy finner du på vår hemsida.
Sundsvalls Segelflygklubbs (SSFK) villkor för medlemskap
•
•
•
•
•
•

•
•

Medlem ska följa gällande stadgar för SSFK ideella och ekonomiska föreningar samt överliggande förbund. Avsteg kan i
allvarliga fall medföra uteslutning ur klubben (se föreningens stadgar på vår hemsida).
Klubbens officiella hemsida och e-post är normala distributionskanaler för information.
Betalning för all flygning i flygplan tillhandahållna av SSFK, samt för övriga avgifter, skall vara SSFK tillhanda senast 7
dagar efter utförd flygning eller debitering av övrig avgift.
Vid utebliven betalning äger styrelsen enligt stadgarna rätt att avstänga medlem från flygverksamhet.
Dröjsmålsränta debiteras med 20% från och med dag efter förfallodag. Om aktuell referensränta + 8% under någon tid
överstiger 20%, har Sundsvalls Segelflygklubb rätt att debitera referensränta + 8% under denna tidsperiod.
Medlemskap förnyas genom årlig inbetalning av medlemsavgift. Medlemsavgiften skall enligt SSFK stadgar betalas och
vara SSFK tillhanda senast den 31 mars aktuellt år. Medlemsavgiftens storlek beslutas av årsmötet varje år. Vid utebliven
betalning avslutas medlemskapet. Medlem som önskar avsluta sitt medlemskap får ändå gärna meddela detta skriftligt till
kassören via brev eller mail.
Om medlem betalat medlemsavgift och avslutar sitt medlemskap efter den 31 mars samma år återbetalas inte den
inbetalade medlemsavgiften.
All betalning till SSFK ska göras på bankgiro 636-8203 eller Swish 1231031111. Ange vad betalningen avser.

Jag ansöker om medlemskap, samt om markerat ovan, anmäler mig till flygutbildning. Jag har tagit del av behandling
av personuppgifter och godkänner vid inbetalning av medlemsavgift villkoren för medlemskap.
Ort och datum

Underskrift

I egenskap av målsman / förmyndare godkänner jag/vi ovanstående anmälan
Ort och datum

Ort och datum

Underskrift målsman 1

Underskrift målsman 2

Namnförtydligande målsman 1

Namnförtydligande målsman 2
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