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Upplysningar från styrelsen för Bilpool i Väst ek.för. 
 
För att erhålla nyttjanderätt på prov i 6 månader i Bilpool i Väst ek. för. krävs skriftlig ansökan.  
Du betalar ingen årsavgift under den tiden. En deposition på 3000 kr ska betalas till Bilpool i Väst för 
att kunna få nyttjanderätt på prov (depositionen motsvarar vad medlemmar betalar i insats). 
Medlemmar i studentkåren SHV www.shv.hv.se  betalar 600 kr i deposition mot uppvisande av 
medlemskort. Deposition måste vara till fullo betald innan man får nyttja bilen/-arna. Som 
nyttjanderättshavare på prov har du inte rätt att rösta på medlemsmöten och stämmor.  
 
Tillfälliga nyttjanderättshavare har arbetsplikt (liksom medlemmar) med högst 2 timmar per månad.  
 
Om du inte vill fortsätta nyttjanderättsperioden fullt ut eller om du efter högst 6 månader inte vill 
ansöka om medlemskap återfås betald deposition med avdrag för ev kvarvarande skulder till 
föreningen (se närmare villkor i stadgarna). Om du efter provperioden slut vill gå med som medlem 
ska du fylla i blankett för medlemsansökan. 
 
Prövning av ansökan om nyttjanderätt på prov.  
Styrelsen prövar ansökan om nyttjanderätt på prov 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 nyttjanderätt på prov underrättas 
sökanden per telefon eller e-post.  
Den som ansöker om nyttjanderätt på prov förbinder sig genom underskrift nedan att följa 
bilpoolens stadgar och regler för att få nyttja föreningens fordon.  
 
Personuppgifter                   (för info om personuppgiftslagen, se sid 2, ansökningsblanketten) 
Efternamn (textat) 
 

Samtliga förnamn (textat, tilltalsnamn understruket) 
 

Gatuadress 
 

Personnummer 

Postnummer  
 

Ort 

Telefon bostad 
 

Telefon arbete 
 

Mobil 
 

E-postadress 
 

Körkortsnummer 
 

Körkort gäller till 
 

 
Ålder:  Över 25 år       ja       nej                                   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 
 
 

(för info om avgifter och personuppgiftslagen se sida 2 i blanketten) 
 
Styrelsens anteckningar 
Deposition på 3000 kr är betald  (belopp + datum + sign) 
 

Studentmedlemskap kontrollerad (sign) 

Ansökan beviljas 
 

Datum 

Underskrift av styrelseledamot 
 

Underskrift av styrelseledamot 
 
 

http://www.shv.hv.se/
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GDPR 
 
Hur behandlar Bilpool i Väst Personuppgifter som vi handhar. 
 
Rättslig grund. 
Personuppgifterna samlas in för att kunna bedriva verksamheten i en Bilpool. 
Personuppgifter som samlas in är: Namn, adress, telefonnummer, personnummer och e-mail 
adress. 
Personuppgifter som finns på hemsidan: : Namn, adress, telefonnummer och e-mail adress. 
 
 
Vilka kommer att kunna ta del av uppgifterna. 
Endast medlemmarna i Bilpool i Väst. 
 
Lagringstid  
Personuppgifterna kommer att finnas kvar så länge medlemmen är medlem i Bilpool i Väst, 
därefter kommer de att finnas kvar i högst ett år. 
 
Vilka rättigheter har du som registrerad. 
Du har rätt att få ta del av de personuppgifter Bilpool i Väst har om dig och få de rättade eller 
raderade om det finns felaktigheter.  
För att ta del av just dina uppgifter kontakta Bilpool i Västs styrelse E-mail adress: 
styrelse@bilpoolivast.se  
 
I och med att du blir provmedlem i Bilpool i Väst samtycker du till hur vi handhar dina 
personuppgifter." 
 

mailto:styrelse@bilpoolivast.se

