ANSÖKAN OM MEDLEMSKAP I NF GRÄNSBYGDEN
Familjemedlemmar under 18 år behöver inte ansöka om medlemskap, de är likväl välkomna
till föreningens samkväm och arrangemang.
Önskar ungdomarna eget medlemskap görs det på egen blankett
Sänd in blanketten tillsammans med foton i storlek ”passfoto” under adress:
NF Gränsbygden, Box 15, 285 21 Markaryd
Eller: Skanna/fota ifylld blankett och sänd den tillsammans med foto (selfies) till:
gransbygden@naturistforbundet.se
Namn: ……………………………………………………………………………………..
Födelsedata: ……………………………………………………………………………….
Titel/yrke: ………………………………………………………………………………….
Namn: ……………………………………………………………………………………..
Födelsedata: ………………………………………………………………………………..
Titel/yrke: ………………………………………………………………………………….
Adress:..................................................................................................
Postnummer:..........................Ort..........................................................
Telefon:...................................................................................................
e-post:......................................................................................................
Vi vill tillhöra Växjö avdelningen
Vi vill tillhöra Ystad-Österlen avd.
Vi/jag har tagit del av naturistförening NF Gränsbygdens stadgar och förbinder
oss/mig att följa dem och där jämte bidra till föreningens utveckling och syfte.
datum................................ort...............……….......................................
Namnteckning:.......................................................................................
Namnteckning:.......................................................................................
Medlemsavgiften betalas till PG 53 78 45-0
Den är för år 2022, 300: -/person alt. 420: -/2 person i samma hushåll.
Hjärtligt Välkomna
Information om medlemsregister (GDPR) V.G.V

Information om medlemsregistret
Utöver att vi tar vara på er anmälningsblankett, så länge du/ni är medlemmar, har vi också ett
strukturellt register för praktisk administration och statistik.
Vi registrerar namn, adress, e-postadress, telefonnummer och födelseår och dag, knutet till ett
medlemsnummer. Det finns också uppgift om; typ av medlem, avgiftsbetalning,
adressändring, avslutat medlemskap och nummer för INF-pricken. Uppgift om avslutat
medlemskap finns som längst kvar 18 månader.
Uppgifterna används för utfärdande av medlemskort, kontakt med medlemmen samt för
statistik. Parallellt har vi ett adressregister för utskrift av etiketter för utskick av
förbundstidningen Tillsammans, som administreras ”Skoga konsulenten AB” i Nora.
Uppgifterna i våra register delas inte med någon.
Att lämna uppgifter till vårt medlemsregister är, med undantag för namnet, frivilligt. Men
vissa uppgifter är en förutsättning för att vi skall kunna utfärda ett internationellt medlemskort
(INF-Passet)Vill du ta bort någon av dina uppgifter går det bra att kontakta föreningen med besked.
Vill du ta bort födelseår och dag och eller adress sänder du in medlemskortet (INF-Passet) till
oss. Medlemskapet i föreningen kan du behålla givetvis och medlemsavgiften får då betalas
kontant vid någon föreningsträff.
Vid vissa arrangemang, behövs en anmälan om deltagande. Till exempel vid resor samkväm
med måltid, samt ”sista minuten info” via SMS, upprättas deltagar- eller användarlistor.
Direkt efter att sådan listan inte längre är berättigad raderas den.
Listor för SMS information placeras på Supertext (thesupertext.com) med värden för
arrangemanget som avsändare.
NF Gränsbygden

