Fjällbacka Flygklubb
ANSÖKAN OM MEDLEMSKAP

Namn: ……………………………………………………
Adress: ………………………………………………………………………………………………..
Telefon/mobilnummer: …………………………………………………
Personnummer: ………………………………..
(personuppgifter förvaras i låst skåp)
Innehar flygcertifikat och typ;

Nej

Ja Typ: ………….

Totalt antal flygtimmar:……………
Typ av medlemskap:
Stöd:

Gäst:

Ordinarie:

Medlemskap i annan flygklubb;

Nej

Ja

Vilken/
Vilka?…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
Nuvarande medlemskap i KSAK

Nej

Ja

Övrigt: ………………………………………………………………………………………………….

Datum och underskrift (OBS! läs bilagan till medlemsansökan):
…………………………………………………………………………………………………

Bilaga till Medlemsansökan
Under förutsättning att jag väljs in i Fjällbacka Flygklubb (nedan kallad ”klubben”),
förbinder jag mig att iakttaga nedanstående:
1.Jag förbinder mig att följa de anvisningar, regler och rutiner som finns för
klubbens verksamhet, samt de bestämmelser enligt gällande regelverk och
övrig svensk och internationell lag som reglerar flygverksamhet. Jag kommer
att ta del av klubbens stadgar och följa dessa.
2.Medlemsavgiften ger rätt att deltaga i klubbens verksamhet på egen risk, bruka
föreningens gemensamma anläggningar och materiel. Samt omfattas av
gällande försäkringar. Skador beroende på oaktsamhet, dumdristighet,
vårdslöst beteende, okunskap, försumlighet eller liknande och som faller
utanför klubbens försäkringar, regleras av den vållande medlemmen och
dennes privata försäkringar. Medlemsavgiften ger även rätt till de andra
förmåner, som ett klubbmedlemskap och eventuell centralanslutning erbjuder.
3.Jag förbinder mig att snarast betala alla avgifter till klubben. Jag är också
medveten om att medlemsavgiften skall vara betald före första flygning, att
flygning skall betalas i förskott eller regleras omedelbart efter flygning.
4.Jag har ingen skuld i annan flygklubb eller betalningsanmärkning från annan
flygklubb.
5.Jag är medveten om att klubben är en ideell förening, som har som mål att
tillhandahålla billigast möjliga flygning för så många som möjligt. Detta
möjliggörs genom frivilliga och oavlönade insatser från medlemmarna, ett
arbete som även jag kommer att deltaga i, efter bästa förmåga och
möjlighet.
OBS! Daglig drift av flygplatsen ingår inte i klubbens verksamhet, utan
begränsar sig till klubbens materiel, klubbstuga och flygplan.
6.Erlagda medlemsavgifter återbetalas inte.

Klubbens noteringar:

Invald datum: ___________ Registrerad förbund: ___________

Medlemsnr: ____________

