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Medlemsansökan säsongen 2017 
Vi är glada över att du vill bli medlem i föreningen. Detta formulär kan även användas av 

medlemmar som vill uppdatera sina personuppgifter. Vänligen fyll i nedanstående formulär 

och lämna det till föreningens administratör eller på anvisad plats i klubbstugan. Information 

om vår verksamhet och aktuella avgifter finns på klubbens hemsida: www.bollebygdsvsk.se 

Tävlingslicens och licensförsäkring – För personer som skall tävla nationellt eller internationellt är licens ett 

krav. För mer information gällande se förbundets hemsida: http://www.vattenskidor.org/Forbund/Licenser/. 

För säsongen år 2017 gäller följande priser: 

 Barn, födda 2003 eller senare: Gratis 

 Vuxna, ungdomar födda 2002 eller tidigare: 200 kr. 

Licensen betalas till klubbens kassör. Licensen innefattar försäkring hos Folksam som gäller både vid tävling och 

organiserad träning. Genom försäkringen man söka akutersättning vid skada. Skadeanmälan görs per telefon till 

Folksam 0771-960 960. Mer information om försäkringen kan man få av Folksams kundtjänst på telefon 

0771-950 950. 

Personuppgiftslagen – Som medlem kommer föreningen, för att kunna administrera föreningen samt söka 

olika bidrag, söka tävlingslicenser, teckna försäkringar m.m., behandla följande personuppgifter om dig: namn, 

personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Behandlingen kommer endast att ske utifrån 

föreningens syfte med medlemsregistret. Om du har skyddade personuppgifter eller av andra särskilda skäl inte 

har möjlighet att uppge fullständiga personuppgifter, kontakta föreningens administratör. 

----------------------------------------------------------------Klipp här ----------------------------------------------------------------------- 

Jag vill också beställa:              Tävlingslicens som innefattar licensförsäkring hos Folksam. 

Medlemsansökan avser (markerade uppgifter krävs för att ansökan skall kunna handläggas). 
Personnummer (ÅÅMMDD-XXXX) * Förnamn * Efternamn * 

Datum för ansökan Telefon 1 Telefon 2 

E-post 

Adressuppgifter nedan behöver endast anges om du vill ange annan kontaktadress än folkbokföringsadress 
Adress 

Postnummer Ort 

Målsman 1 (gäller barn/ungdomar under 18 år) godkänner genom denna ansökan att Bollebygds VSK 

använder lämnade personuppgifter enligt personuppgiftslagen. 
Förnamn * Efternamn * 

E-post * Telefon * 

Datum och underskrift * 

Målsman 2 (Ej nödvändigt) 
Förnamn Efternamn 

E-post Telefon 

Underskrift 

 

http://www.vattenskidor.org/Forbund/Licenser/

