
UPPSÄGNING
Jag säger upp 

□ medlemskap	 □	hamnplats	 □	varvsplats (□	båten avyttrad)
hos Upsala Segelsällskap.

□ Uppsägning medlemskap (avser även familjemedlemmar). Ingen återbetalning.

Namn

Adress Telefon

Postnummer + postort e-post (texta tydligt!)

USS-nycklar återlämnas _____ st (se nedan).
□ Jag avstår från återbetalning av nyckeldeposition (200 kr per nyckel) och vill att beloppet i stället tillförs USS minnesfond.

□ Uppsägning hamnplats. Senast 1 januari, därefter reduceras återbetalningen.
Före 1/4: Hamnavgiften –200 kr återbetalas.
1/4–15/6: Halva hamnavgiften återbetalas om platsen kan hyras ut.
Efter 15/6: Ingen återbetalning.

Uppsägning hamnplats nr: 

□ Uppsägning varvsplats. Senast 1 augusti, därefter ingen återbetalning.
Före 1/8: Varvsavgiften –200 kr återbetalas.

Uppsägning varvsplats i kvarter nr: 

Ifylles vid uppsägning av hamn-/varvsplats:
Båt som sägs upp:

Namn, fabrikat, typ

Båttyp
□ Segelbåt □ Motorbåt □ Roddbåt (motor)
□ Motorseglare □ Segeljolle

Om båten har överlåtits tlll annan USS-medlem, ange till vem:

Om avgift ska återbetalas:
Bank clearingnr Kontonr

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

Notering _________________________________________________________________________________________________________

Uppsägningen undertecknas nedan. För medlem under 18 år måste underskriften göras av vårdnadshavare.
Datum Underskrift och namnförtydligande

Om vårdnadshavare: adress e-post mobiltelefon

Ifylld uppsägning samt nycklar inlämnas vid personligt besök på USS kansli i klubbhuset på Skarholmen eller e- 
postas till kassor@uss.nu (om nycklar saknas). Uppsägning inklusive nycklar kan även sändas per brev till 
Upsala Segelsällskap, Skarholms vägen 2, 75653 Uppsala.
För expeditionstider, se hemsidan www.uss.nu eller anslag på klubbhuset. Tel vid expeditionstid: 0702396406
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