MEDLEMSAVGIFTEN 2018
Familjemedlemsskap 250 kr
Enskilt medlemskap 200 kr
Ungdomsmedlemsskap 50 kr
Betala in över bankgiro 5582 – 5541 och meddela enl. denna blankett

Sedan branden på båtklubben för några år sedan har vi haft svårt att hålla aktuella uppgifter i vårt
medlemsregister. Framför allt var det namn och personuppgifter som försvann. Samma vinter hade
Båtunionen gått över till ett nytt båtregister som i vissa fall krävde mer uppgifter än vad vi hade. Och
när det gällde dem, ansvarig för tidningen BÅTLIV, så var dom ”som en igel”, framför allt när det
gällde felaktiga postnummer…
Den andra delen vi är med i är Gotlands seglarförbund, en del av Gotlands Idrottsförbund.
Huvudsakligen kappsegling men det är också genom dem vi administrerade studiecirklar och olika
föreläsningar. Och huvudsaken av allt klubbsamarbete med övriga båtklubbar här på ön är genom
dem och deras studieorganisation SISU. Som klubb är vi alltså anslutna till två riksorganisationer.
Det var ju ungefär vid den tidpunkten det blev allmänt möjligt att skicka grupp-SMS i samma svep
och grupp-mail mycket enkelt, exempelvis kallelser till arbetsdagar eller inbjudningar till möten eller
andra festligheter.

För att ha korrektinformation i medlemsregister behöver vi få in uppgifter på:
Namn på ”huvudmedlem”

…………………………………………………

Postadress

…………………………………………………

Mobiltelefonnummer

……………………………………………...….

Mail

…………………………………………………

Namn, mail, mobil på eventuell bimedlem/familjemedlem…………………….
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………...
Jag har båt och har båtplats i Klinte

.

Jag avser köpa båt och vill ha båtplats i Klinte

Jag har båt och önskar helst en plats i Klinte
. Eller något annat alternativ – skriv om detta på baksidan.

Formellt sett hanteras samtliga båtplatsfrågor av Hamnkontoret, Region Gotland. Ovanstående frågor för registret

Är båten försäkrad i ”Svenska sjö”, ja eller nej? …………………………………………...
Skickar du mailledes hemhaid@gmail.com eller lägg i brevlådan nere på servicehuset
Skickar du postledes – Håkan Jonsson, Fröjel Frejs väg 24, 623 55 Klintehamn
Eventuella övriga uppgifter - skriv på baksidan!

OBS! Den som inte betalt in avgiften senast 15 maj samt redovisat enligt
ovanstående sorterar vi bort från vårt nuvarande register (som vi vet innehåller
flera felaktigheter) och då försvinner du från båtklubbens medlemsregister!

