Medlemsansökan
Version 2015-05-27 Ingemar
Undertecknad ansöker härmed om medlemskap i Falu Bilpool ekonomisk förening. Jag har tagit del av stadgar och
regler och är införstådd med hur bilpoolen fungerar i praktiken. När jag blivit antagen som medlem betalar jag in
min insats inom två månader.
Namn:

Personnummer:

Adress:

Postadress:

E-postadress:

Körkortsklass:

Hemtelefon:

Mobiltelefon:

Jag önskar få information via:

Arbetstelefon:

E-post (rekommenderas):

Vanlig post:

Arbetsfördelning
För att hålla kostnaderna nere är ambitionen att allt arbete ska utföras ideellt av medlemmarna själva.
Medlemmarna kan därför tillhöra styrelsen och/eller någon arbetsgrupp. I varje arbetsgrupp utses en ansvarig. I
styrelsen finns en kontaktperson för respektive arbetsgrupp.
För att uppmuntra till deltagande i arbetsgruppernas arbete erbjuds en avgiftsreduktion för detta. Föreningen
tillämpar därför två avgiftsnivåer: Ordinarie och Reducerad årsavgift.
Arbetsgrupper
Bilgrupp
Ansvarar för underhåll och skötsel av bilarna.
PR-grupp
Ansvarar för medlemsvärvning bland privatpersoner och företag och för viss intern information.

Årsavgift:
Föreningen tillämpar två årsavgiftsnivåer, en ordinarie och en reducerad. De som inte vill, eller kan, delta i
föreningsarbetet betalar den ordinarie, högre, årsavgiften. De som väljer att delta i arbetet, i någon av de två
arbetsgrupperna, betalar den reducerade avgiften.
Jag väljer att avstå från föreningsarbetet och betalar istället ordinarie årsavgift
Jag förbinder mig att delta i arbetet, i någon av arbetsgrupperna, och får i gengäld reducerad
årsavgift. Jag vill helst tillhöra:
Bilgruppen
PR-gruppen
Falun den:
Namnteckning

Styrelsearbete?

Jag kan tänka mig att ingå i en framtida styrelse

Övriga medlemmar av hushållet som önskar nyttjanderätt:
Namn:

Personnummer:

Arbetstelefon:

Mobiltelefon:

E-postadress:

Körkortsklass:

Namnteckning
Om ytterligare familjemedlemmar vill ansöka om medlemskap så kan detta göras på en ny blankett.
Kreditupplysning tas på alla sökande. Antagande av nya medlemmar görs fortlöpande.
Skriv ut och posta eller lämna till någon i styrelsen.
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