Ansökan om medlemskap i Gula Huset i Uddebo

Föreningen erbjuder två former av medlemskap, ett aktivt medlemskap samt ett medlemskap för
stödmedlemmar.
Den aktiva sektionen är öppen för personer som av styrelsen bedöms kunna delta i och utveckla verksamheten
samt tillföra värdefull kompetens till föreningen. Styrelsen prövar ansökan om inträde i föreningens aktiva
sektion. Ansökan ska göras skriftligen och vara försedd med sökandens namnunderskrift.
Medlem i den aktiva sektionen har närvarorätt, yttranderätt, förslagsrätt och rösträtt på medlemsmöten samt
årsstämma.
Som aktiv medlem betalar man minst en insats på 200 kr. Man kan ha maximalt ha 50 insatser. Man betalar
dessutom en årlig avgift som beslutas av årsstämman. För år 2015 är den årliga avgiften 300 kr.
Samtliga avgifter kan betalas in via bankgiro 396-7742. Aktiv medlem ska också delta i föreningens verksamhet
genom praktiskt, ideellt arbete i den omfattning som styrelsen bedömer att verksamheten har behov av.
Arbetsinsatsen som krävs får vara högst 200 timmar per år.
Stödsektionen är öppen för alla som vill stödja föreningen och dess verksamhet, men som inte är intresserade av
att utnyttja lokalerna i Gula Huset. Medlem i stödsektionen har närvarorätt, yttranderätt, förslagsrätt men inte
rösträtt på medlemsmöten samt årsstämma. Man kan stödja med valfritt belopp dock lägst 50 kr.
Sökande
Namn

Organisationsnr/Personnr

Adress

Telefon bostad

Postnummer och ort

Telefon arbete/mobiltelefon

E-post

Vad anser du kunna tillföra Gula Huset I Uddebo och på vilket sätt kommer du att utveckla föreningens
verksamhet?
Skriv kortfattat

Underskrift
Datum

Namnförtydligande

TRA7000, v 1.1, 2008-11-13

Underskrift

I och med att du undertecknar denna ansökan medger du att dina personuppgifter får registreras av Gula Huset i Uddebo ekonomiska förening. Uppgifterna
kommer att användas för föreningens hantering av ditt medlemskap och kommer att behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (PUL), SFS 1998:204.

GULA HUSET I UDDEBO EKONOMISKA FÖRENING
Mjällbo, 514 92 Uddebo
Telefon: 0325 - 627244 E-post: gulahuset@uddebo.se www.uddebo.se

1 (1)

