Medlemsansökan Föreningen Scoutmuséet Göteborg

Ebbe Lieberaths scoutmonument i Slottsskogen, Göteborg

2022-02-21

Medlemskap kan sökas av varje person som på något sätt har haft eller har anknytning till scoutrörelsen,
som t ex. scout, scoutledare, scoutförälder, annan anhörig eller på annat sätt anser sig har och/eller har
haft en seriös relation till scoutrörelsen.
På samma sätt kan scoutorganisationer söka medlemskap som t ex. Scoutkårer, Scoutgillen, Scoutdistrikt,
eller andra scoutgrupperingar. Styrelsen fattar sedan beslut om ditt/ert medlemskap och skickar
bekräftelse, samt anvisning om inbetalning av medlemsavgift.
När medlemsavgiften finns på föreningens konto är medlemskapet gällande!
För 2022 gäller följande; Som medlem är du alltid välkommen att besöka vårt museum när vi har öppet.
Öppet helgfria måndagar 11 – 14 från september till juni, med visa begränsningar i december, vill du vara
helt säker på att vi har öppet en viss måndag, ring vår ordf. Lennart 070 714 23 31! Vill du ha guidning
eller komma på andra tider kostar det en mindre slant. F.n. 20:-/person minst 250:-/tillfälle. För bokning
och andra frågor ring Lennart! Medlemsavgift f.n. Enskilt 200:-, Familj 250:-, Organisation 300:-/år

Jag/Vi önskar bli medlemmar
Namn (avser org, kår, distrikt, gille etc.)..................................................................................
Vid organisationsansökan ange om möjligt org.nr;...................................................................
Kontaktperson (avser organisation);.........................................................................................
- Vid enskild alternativt familjeansökan ange födelsedata (ej de sista 4 siffrorna) används vid skriftliga vissa
jämna födelsedagsuppvaktningar.

Person 1 namn:........................................................................född;.........................................
Person 2 namn;........................................................................född;.........................................
Postadress Gata/Box etc.;...........................................................................................................
Postnummer och Ort;.................................................................................................................
- Organisationsmedlemskap / Familjemedlemskap berättigar till två olika E-postadresser. All skriftlig
kommunikation hanteras i första hand via E-post.

E-postadress 1;............................................................................................................................
E-postadress 2 (gäller Org. och Fam.).................................................................................................................
Ange gärna den eller de scoutorganisationer du/ni har/har haft anknytning till;..........................
Backa Scoutkår

…...................................................................................................................................................
Ansökan skickas helst elektroniskt till; scoutmuseet.goteborg@gmail.com eller skrivs ut och skickas under
postadress; Scoutmuseet Göteborg, Vagnmakaregatan 1 B, 415 07 Göteborg.
Har du inte fått återkoppling efter ca 10 dagar, var vänlig ring vår ordf. Lennart Johansson 0707-14 23 31

