BLI MEDLEM/FÖRNYA DITT MEDLEMSKAP
I SVENSKA KYRKANS UNGA
Jag vill bli medlem i Svenska Kyrkans Unga och ställer mig bakom idén
som lyder: "Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga
människor som vill upptäcka och dela kristen tro."

2016
FYLLS I AV REGISTERANSVARIG
Registrerad på Medlemssidorna
Datum
Sign

Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf finns på hemsidan.
Lokalavdelningens namn *

Förnamn *

Efternamn *

Personnummer *

Å Å

Å

Kön *

Å M M D

D

X

Telefon hem

X

X X

Mobil

E-post

Telefon jobb

Hemadress *

Postnummer *

Ort *

Namnteckning *

Gärna målsmans namnteckning om du är under 13 år

* Måste alltid fyllas i om du är ny medlem. Om du ska förnya medlemskapet räcker det om du fyller
i namn och personnummer samt undertecknar blanketten - om inte övriga uppgifter ändrats såklart!
När dina uppgifter lagts in på Medlemssidorna skapas ditt medlemskort där. Du kan när som helst under året skriva ut det från din sida. Behöver du hjälp med det
kan du kontakta den som är registeransvarig i din lokalavdelning. Kortet skapas i stunden, vilket innebär att om du ändrar ditt namn eller byter lokalavdelning kan
du skriva ut ett nytt medlemskort med de nya uppgifterna. Medlemskapet är gratis, men lokala avvikelser kan förekomma. Lokalavdelningen informerar om
detta.
VÄLKOMMEN SOM MEDLEM I SVENSKA KYRKANS UNGA!

JAG VILL BLI
STÖDMEDLEM
OCKSÅ

Om du vill ge ett ekonomiskt
stöd till Svenska Kyrkans Unga
kan du även bli stödmedlem.
Det kostar 500 kr/år. Betala
direkt i butiken:
www.svenskakyrkansunga.se/b
utik eller kryssa här så skickar vi
mer information och
inbetalningskort.

Medlemssidorna är Svenska Kyrkans Ungas
medlemsregister som alla delar av
organisationen har gemensamt. Där kan du se
vad som är på gång lokalt, i ditt distrikt och på
förbundet, anmäla dig till arrangemang och
hitta kompisar från läger m m. Du kan själv
logga in och uppdatera dina uppgifter. Om du
inte har tillgång till dator eller inte kan skriva
själv, får du be förälder eller ledare om hjälp.
På distriktet och på förbundskansliet finns
också hjälp att få.

Vi använder personnummer för att ingen
person ska bli medlem mer än en gång. Du
kan själv välja om andra medlemmar ska
kunna se din profilsida på Medlemssidorna.
Förvalet är "nej". Det är bara administratörer
som kan se samtliga uppgifter. Genom att du
undertecknar godkänner du också att vi lagrar
uppgifter om dig - du intygar att du tagit del
av information om Personuppgiftslagen: den
som är registeransvarig har den
informationen.

