
INTRÄDESANSÖKAN

Jag ansöker om inträde i Upsala Segelsällskap.
När inträdes- och medlemsavgift har kommit USS tillhanda, beslutar föreningens styrelse om inträde ska beviljas. 
Inträdesdatum blir den dag när avgifterna har inkommit till USS.

Inträdesavgift: Senior 1000 kr, junior (under 25 år) 0 kr. 
Medlemsavgift: Senior 400 kr, junior (under 25 år) 100 kr. 

Inträdes- medlems- och familjeavgifter betalas 
när ni har fått avin från USS 
(avsändaren är noreply@app.batunionen.com).

Namn Personnummer Tel bostad

Adress Mobiltelefon Tel arbete

Postnummer + postort e-post (texta tydligt!) □ Ej faktura
via e-post

Familjemedlemmar. Make, maka, sambo och barn (under 25 år). Familjeavgift: 100 kr för samtliga.
Namn Personnummer Namn Personnummer

Namn Personnummer Namn Personnummer

Namn Personnummer Namn Personnummer

Båtdata. Båt med hamn- eller varvsplats måste ha gällande försäkring.
Båttyp
□ Segelbåt □ Motorbåt
□ Motorseglare □ Segeljolle
□ Köpa segelbåt □ Köpa motorbåt
Skrov
□ Plast   □ Trä   □ Metall

Längd (m) Bredd (m) Djup (m) Vikt (kg)

Båtens namn VHF-anropssignal

Försäkringsbolag Försäkringsnummer

Båtens fabrikat, typ

Söker hamn-varvsplats. När ordinarie hamnplats erhållits, debiteras 1000 kr utöver ordinarie hamnavgift.

□ Söker hamnplats (begr. platser för motorbåtar)
□ Skarholmen (bevakad nattetid)
□ Flottsund (obevakad)

□ Söker varvsplats
□ Har flyttbar vagn □ Hus över båten
□ Endast plats (tar upp själv)

Ytterligare information
□ Isseglare □ Kitesurfare
□ Önskar jobba ideellt åt USS inom följande område/n: 

□ Hamn   □ Varv   □ Klubbholme   □ Kappseglingsverksamhet   □ Ungdomsverksamhet   □ Hus och mark   □ Mat och fika
□ Administration   □ Övrigt:  ___________________________________________________________________________________

□ Har övertagit båt som tidigare legat på USS hamn/varv. Ange förra ägarens namn: _______________________________________
□ Övriga upplysningar:

Den som betalat medlemsavgift samtycker därmed till att Upsala Segelsällskap får lagra och hantera person uppgifter 
för alla som nämns i denna medlemsansökan. Hur USS hanterar personuppgifter finns att läsa på www.uss.nu under 
”Föreningen”, ” Policys och riktlinjer”. Vi följer RF:s rekommendationer.

Notering__________________________________________________________________________________
Ny medlem undertecknar ansökan nedan. För medlem under 18 år måste underskriften göras av vårdnadshavare.
Datum Underskrift och namnförtydligande

Om vårdnadshavare: adress e-post mobiltelefon

Ifylld inträdesansökan skickas till kassor@uss.nu eller inlämnas vid personligt besök på USS kansli i 
klubbhuset på Skarholmen. För expeditionstider, se hemsidan www.uss.nu eller anslag på klubbhuset. Tel vid 
expeditionstid: 0702396406 e-post: kassor@uss.nu. Du meddelas när din ansökan behandlats.

                

mailto:sekr@uss.nu
leift
Överstruket


	Namn: 
	Personnummer: 
	Tel bostad: 
	Adress: 
	Mobiltelefon: 
	Tel arbete: 
	Postnummer  postort: 
	epost texta tydligt: 
	Namn_2: 
	Personnummer_2: 
	Namn_3: 
	Personnummer_3: 
	Namn_4: 
	Personnummer_4: 
	Namn_5: 
	Personnummer_5: 
	Namn_6: 
	Personnummer_6: 
	Namn_7: 
	Personnummer_7: 
	Segelbåt: Off
	Motorseglare: Off
	Köpa segelbåt: Off
	Längd m: 
	Bredd m: 
	Djup m: 
	Vikt kg: 
	Motorbåt: Off
	Segeljolle: Off
	Köpa motorbåt: Off
	Båtens namn: 
	VHFanropssignal: 
	Plast: Off
	Trä: Off
	Metall: Off
	Försäkringsbolag: 
	Försäkringsnummer: 
	Båtens fabrikat typ: 
	Söker hamnplats begr platser för motorbåtar: Off
	Söker varvsplats: Off
	Skarholmen bevakad nattetid: Off
	Flottsund obevakad: Off
	Har flyttbar vagn: Off
	Endast plats tar upp själv: Off
	Hus över båten: Off
	Isseglare: Off
	Önskar jobba ideellt åt USS inom följande områden: Off
	Övriga upplysningar: Off
	Kitesurfare: Off
	Hamn: Off
	Varv: Off
	Klubbholme: Off
	Kappseglingsverksamhet: Off
	Ungdomsverksamhet: Off
	Hus och mark: Off
	Mat och fika: Off
	Administration: Off
	Övrigt: 
	Har övertagit båt som tidigare legat på USS hamnvarv Ange förra ägarens namn: 
	Avgiften inträdes och medlemsavgift insättes på USS plusgirokonto  2 28 262  den: 
	Datum: 
	Underskrift och namnförtydligande: 
	Om vårdnadshavare adress epost mobiltelefon: 
	Ej faktura via e-post: Off
	Skriv ut: 
	Text3: 
	Övriga upplysningar:: 
	Övrigt 1: Off
	Övertagit 1: Off


