Mörsils Skytteförening
Svängda vägen 11
837 41 Mörsil
070-6093024 (ej sms)
www.morsilskf.se
info@morsilskf.se

Blankett för nya
medlemmar!

Ansökan om medlemskap
Undertecknad får härmed anhålla om inträde såsom medlem i Mörsils SkF och vill delta i en eller flera
av nedanstående sektion (kryssa i):
Mörsils SkF:s Gevärssektion. (Betalar endast medlemsavgift)
Mörsils SkF:s Pistolsektion. (Ansluten till SPSF. Medlems- och sektionsavgift).
Mörsils SkF:s Jaktskyttesektion Mården. (Betalar endast medlemsavgift)
Som medlem i Mörsils Skytteförening har du att följa de regelverk, stadgar och säkerhetsbestämmelser
fastställda av föreningens årsmöte och styrelse, riksorganisationerna Svenska Pistolskytteförbundet
(SPSF) samt Svenska Skyttesportförbundet (SvSF) samt deras distrikt och länsorganisationer i
Jämtland-Härjedalen. Föreningen är via SvSF också ansluten till Riksidrottsförbundet (RF). Som
medlem har du skydd av försäkringar via RF, SPSF och SSF samt får del i förmåner från både
förening, läns- och riksorganisationer. Mer om vad du får i ditt medlemskap framgår på vår hemsida
www.morsilskf.se.
Utdrag ur föreningens stadgar:
1 § Ändamål
Föreningen ska bedriva gevärsskytte, pistolskytte och jaktskytte. Föreningens uppgift är att verka för skyttet som
en folksport och idrott med samhällsansvar, där alla kan delta på lika villkor. Föreningen satsar särskilt på breddoch ungdomsverksamhet. Föreningen skall i sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott.

Jag/vi vill lösa medlemskap som:
Förutom medlemsavgift i föreningen har pistolsektionen en särskild sektionsavgift på 350 kr som
täcker föreningens avgift till SPSF. Vill du enbart vara stödmedlem i förening utan deltagande är det
möjligt för 50kr.
Gevär och Jaktskyttesektion:
Med Pistolsektionens sektionsavgift:
Familj: 500
+350 kr = 850kr
Aktiv senior: 300
+350 kr = 650kr
Junior <16år: 150
+80 kr = 230kr
Skicka mig en faktura på medlemsavgiften.

Jag betalar medlemsavgiften till föreningens
bankgiro: Bg. 5797-1590.
Eller Swish: 123 617 87 01.

Kontaktuppgifter (Obligatoriska uppgifter till medlemsregistret)
Namn:

Personnr:

Adress:

Telefon:

Postadress:

Tidigare varit medlem år?

E-post:

Medlem i annan skytteförening?

Medborgarskap (Svensk, norsk, tysk osv:

Yrke/titel:

Innehar pistolskyttemärke i Brons/silver/ guld (NR:
pistolskytteutmärkelser

) samt nedan angivna

Innehar pistol/revolver (fabrik och nummer)
Obs! Fullständigt personnummer är ett krav för vårt medlemsregister i idrottonline. E-post är vår främsta
informationsväg till dig förutom hemsidan www.morsilskf.se.
Fortsätt på baksidan…

Följande familjemedlemmar ska också ingå i medlemskap familj:
Namn:

Personnr:

E-post:

Namn:

Personnr:

E-post:

Namn:

Personnr:

E-post:

Namn:

Personnr:

E-post:

Läs mer nedan om samtycke enligt personuppgiftslagen. Jag samtycker till att Mörsils
Skytteförening behandlar personuppgifter om mig enligt beskrivningen:
……………………………
Ort och Datum

………………………………………
Underskrift medlem alt målsman om under 18år

OBS! Skicka denna blankett till adressen längst upp eller lämna den till någon av ledarna!

Information enligt dataskyddsförordningen
Inom idrottsrörelsen behandlar vi en stor mängd personuppgifter. De används bland annat till
att hålla ordning i medlemsregister, fördela ekonomiska stöd eller arrangera tävlingar.
Det finns särskilda regler för hur personuppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt.
Den 25 maj 2018 ersattes personuppgiftslagen av den nya dataskyddsförordningen (GDPR),
vilket gör att kraven förändras något. Med anledning av dessa förändringar har vi
kompletterat medlemsvillkoren med en integritetspolicy. Den beskriver mer utförligt hur och
varför vi sparar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har. Vill du läsa mer om
integritetspolicyn så hittar du den här: http://www.morsilskf.se/foreningen/GDPR-Info/

Mvh
Mörsils Skytteförening
___________________________________________________________________________

Föreningens anteckningar (Gäller endast pistolsektionen)
Ansökan tillstyrkes av (styrelseledamot eller två av föreningens styrelse väl kända medlemmar):
Underskrift:

Underskrift:

Ansökan beviljad datum:

Ordförandes underskrift:

