Medlemskap i Equmenia Storsjöstrand verksamhetsår 20/21
Nu kan du/ditt barn bli medlem i Equmenia Storsjöstrand på TVÅ olika sätt! Antingen fyller
man i den här lappen och lämnar in till sin ansvariga ledare, ELLER så betalar man en
medlemsavgift om 20 kr till Equmenias swishnummer 123 121 80 23. Då räknas
underskriften genom Bank-ID som bekräftelse på deltagarens medlemskap, och man slipper
lämna in lappen. Detta gör vi för att få det enklare för deltagarna att bli medlemmar och
bespara oss en del krångel med papper som tappas bort innan/efter påskrift.
I swishbetalningen behöver ni ange namn, fullständigt personnummer samt JA/NEJ ifall
deltagaren får vara med på bilder i föreningens sociala medier/programblad som
meddelande. ”Medlemskap+Förnamn Efternamn+ÅÅMMDDXXXX+JA”. Alternativt kan
betalning även ske via bankgiro 450-5913.
Varför är medlemskap viktigt
En förening utan medlemmar är ingen förening, men tillsammans är vi starka. Alla
medlemmar omfattas av en kollektiv försäkring, som täcker om någon olycka inträffar i
verksamheten. Genom att du är medlem får också Equmenia bidrag, vilket i längden bidrar
till att vi kan investera i saker som kanoter, volleybollplan och discgolfbana samtidigt som det
är GRATIS att delta i våra verksamheter!
Om vi är fler har vi också större möjlighet att påverka i Vårgårda kommun, och det gäller
även våra distrikt- och riksförbund inom Equmenia. Equmenia är på riksnivå faktiskt en av
Sveriges största ungdomsföreningar!
Givetvis är du (eller ditt barn) välkomna att delta i föreningens verksamhet utan att vara
medlem. Vi vill vara en förening vars verksamhet är öppen för alla.
Härmed vill jag bli medlem i Equmenia Storsjöstrand:
_______________________________________
Namn

________________________
Personnummer (ÅÅÅÅMMDD-XXXX)
(obligatoriskt för en säker identifiering)

Anhörig/kontaktperson: Skriv namn, relation (ex mamma, farfar, granne), mail och telefonnummer:
(Om föreningens ledare behöver ta kontakt med en anhörig snabbt vid kris eller oväntad händelse).

1 ____________________________________________________________________

2 ____________________________________________________________________

Jag godkänner att jag/mitt barn finns med på bild på föreningens och församlingens
hemsida/sociala medier/informationsmaterial, utan att nämnas vid namn:

Ja □ Nej □

___________________________________________
Medlemmens namnunderskrift

________________________
Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD)

___________________________________________
Vårdnadshavares underskrift om medlemmen är under 18 år

________________________
Namnförtydligande

Vänd blad för att läsa mer >>>

Hantering av personuppgifter
Equmenia Storsjöstrand strävar efter att inte använda mer personlig information än
nödvändigt. Samtidigt vill vi genomföra verksamheten på ett säkert och bra sätt. Vi vill att de
personuppgifter som ändå samlas in, lagras och hanteras på ett tryggt och säkert sätt.
Vi hanterar uppgifter om medlemmar och deltagare för att veta vilka som är medlemmar
och aktiva i vilka verksamheter, sköta medlemskapet och föreningens demokrati. Vi vill också
kunna ge dig information, föra statistik och söka bidrag. Uppgifterna lagras efter att du har
slutat för kontroll av bidrag, bokföring och andra krav i lagen.
Till vem lämnar vi ut dina personuppgifter?
Medlemskap i Equmenia Storsjöstrand medför även medlemskap i den nationella barn- och
ungdomsorganisationen Equmenia och dess region, och dina uppgifter kan delas med
Equmenia i det gemensamma medlemsregistret Repet. Deltagare i scoutverksamhet blir
också medlemmar i Scouterna och dina uppgifter kan delas med riksorganisationen
Scouterna.
Dina uppgifter används endast för vår egen verksamhet. Vi säljer eller lämnar aldrig ut
uppgifter till företag eller utomstående organisationer. Däremot kan vi söka bidrag för att
erbjuda en bra verksamhet och vissa uppgifter kan då behöva delas med kommun, landsting,
studieförbund eller statlig myndighet vid ansökan eller kontroll av bidrag. Statistik som
lämnas ut är inte kopplad till dina personuppgifter.
Dina uppgifter, dina rättigheter!
Du har rätt att få veta vilka uppgifter som finns om dig i våra register, och rätta felaktiga
uppgifter. Om du tycker att vi inte sköter hanteringen av dina uppgifter har du rätt att klaga
till myndigheten Datainspektionen. Vill du verkligen inte finnas med i våra register längre,
kan vi ta bort uppgifterna.

Försäkringar
Equmenia tecknar en kollektiv grupp- och olycksfallsförsäkring som gäller alla som deltar i,
eller är på väg till och från, föreningens verksamhet och arrangemang inom Norden. Även
kläder och glasögon är inkluderat. Gå gärna in och läs mer på www.equmenia.se/forsakring.

