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Ansökan om medlemskap i Bilpool i Väst ek. för.
Upplysningar från styrelsen för Bilpool i Väst ek.för.

För att bli medlem i Bilpool i Väst ek. för. krävs skriftlig ansökan.
Årsavgiften är 600 kronor och insatsen 3000 kronor. Medlemmar i studentkåren SHV www.shv.hv.se
betalar 600 kr i insats mot uppvisande av medlemskort.
Insats och årsavgift måste vara till fullo betald innan man får nyttja bilen/-arna och för att kunna rösta
på medlemsmöten och stämmor.
Fysiska medlemmar har arbetsplikt men med högst 2 timmar per månad. Vid utträde återfås betald
insats men inte årsavgiften (se närmare villkor i stadgarna).
Juridiska personer ansöker på separat blankett.

Prövning av ansökan om medlemskap.
Styrelsen prövar ansökan om medlemskap genom kontroll hos körkortsregister (tel 0771-81 81 81)
och kronofogdemyndigheten (0771-737300 registerförfrågan) samt personligt samtal. B-körkort krävs.
Efter att styrelsen beslutat att bevilja medlemskap underrättas sökanden per telefon eller e-post. När
insatsen och årsavgift är till fullo betalt får medlemmen tillbaka en underskriven kopia på ansökan som
bevis på medlemskapet.
Medlem förbinder sig genom underskrift nedan att följa bilpoolens stadgar och regler för att få
nyttja föreningens fordon.

Personuppgifter

(för info om personuppgiftslagen, se sid 3, ansökningsblanketten)
Samtliga förnamn (textat, tilltalsnamn understruket)

Efternamn (textat)
Gatuadress

Personnummer

Postnummer

Ort

Telefon bostad

Telefon arbete

Mobil

E-postadress

Körkortsnummer

Körkort gäller till

Tagit del av instruktion om bilarna
Ålder: Över 25 år

ja

nej

(sign för medlem……………… + sign för nyttjare………….)
Medlem i studentkår SHV:

ja

nej

Underskrift
Undertecknad har tagit del av Bilpool i Väst ek.för. stadgar (antagna 2008-03-12) och
förbinder sig att följa dessa och bilpoolens regler (antagna 2014-03-12) genom namnteckning
nedan.
Ort och Datum………………………………………
Namnteckning

Namnförtydligande

Styrelsens anteckningar
Årsavgift betald (belopp + datum + sign)

Insats betald (belopp + datum + sign)

Nyckel erhållen (datum + sign)

Studentmedlemskap kontrollerad (sign)

Ansökan beviljas

Datum

Underskrift av styrelseledamot

Underskrift av styrelseledamot
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Ansökan om medlemskap i Bilpool i Väst ek. för.
Medlem

(för info om avgifter och personuppgiftslagen se sida 3 i blanketten)
Förnamn

Efternamn (textat)

Uppskattat behov (inkl behov för extra nyttjare)
Mil/månad_______

(Ringa in det du tror är behov)
Veckodagar:
M

Ti

Timmar/mån______

(Ringa in det du tror är behov)
Dagtid, FM, EM, Kväll,

Dygn,

O

To

F

L

S

Veckoslut

Personuppgifter Extra Nyttjare 1 (Kostnad: extra insats med 1500 kr)
(mantalsskriven i samma hushåll som medlemmen men ej själv medlem i föreningen)
Fullständigt namn (textat)

Personnummer

Telefon bostad

Telefon arbete

Mobil

E-postadress

Körkortsnummer

Körkort gäller till

Underskrift
Ort och Datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Personuppgifter Extra Nyttjare 2 (Kostnad: extra insats med 1500 kr)
(mantalsskriven i samma hushåll som medlemmen men ej själv medlem i föreningen)
Fullständigt namn (textat)

Personnummer

Telefon bostad

Telefon arbete

Mobil

E-postadress

Körkortsnummer

Körkort gäller till

Underskrift
Ort och Datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Styrelsens anteckningar
Årsavgift betald (datum + sign)

Insats betald (datum + sign)

Nyckel erhållen (datum + sign)

Studentmedlemskap kontrollerad (sign)

Ansökan beviljas

Datum

Underskrift av styrelseledamot

Underskrift av styrelseledamot
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Ansökan om medlemskap i Bilpool i Väst ek. för.
PuL – Personuppgiftslagen

Personuppgiftslagen gäller från och med den 1 oktober 2001 och bygger på ett EG-direktiv som syftar
till att skydda privatpersoner från integritetskränkande behandling av personuppgifter. Centralt i lagen
är att den som uppgiften gäller informeras om hur och för vilket ändamål uppgifter behandlas.
Bilpool Väst ek.för. använder personuppgifter för att förbereda, administrera och fullfölja avtal och
rättsliga skyldigheter. Personuppgifter kan komma att kompletteras genom inhämtning från privata
och offentliga register, t.e.x uppdatering av adressuppgifter genom SPAR, kreditprövning av kunder
samt kontroll av körkortsregister.
Huvudansvarig för behandlingen av personuppgifter är Bilpool Väst ek.för., som du har avtal med, och
du har enligt Personuppgiftslagen rätt att få del av information om och rättelse av personuppgifter om
dig som bilpoolen har registrerat.
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