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Ansökan om medlemskap i TPSF
Förnamn

Efternamn

Postadress

Personnummer

Postnummer

E-postadress

Telefonnummer

Är du medlem i annan pistolskytteförening
NEJ

JA

Postort

Mobilnummer

Kommer du representera annan pistolskytteförening i
Nationellt skytte (SPSF) NEJ
JA
Sportskytte (SSF)
NEJ
JA

Om ja vilken?

Har du tidigare varit medlem i annan pistolskytteförening
NEJ

JA

Om ja vilken?

Varför byter du förening

Eventuellt guldmärkesnummer

Eventuellt pistolskyttekortsnummer

Har du en tillsvidareanställning hos TeliaSonera AB
NEJ
JA

Namn och relation till referenspersoner i TPSF
TPSF förbehåller sig rätten att kontrollera uppgifterna.

Utdrag ut TPSF´s stadgar
§ 10 Medlemskap
Medlemskap kan vinnas av svensk eller norsk medborgare eller medborgare i annat EU-land, som varaktigt uppehåller sig i
Sverige, eller annan utländsk medborgare med permanent uppehållstillstånd. Den som inte är känd för pålitlighet och den
som genom brott eller på annat sätt visat sådana egenskaper att han inte bör anförtros vapen får inte vara medlem. Ansökan
om medlemskap får avslås om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål och intressen.
Ansökan om inträde i föreningen skall vara skriftlig och innehålla en förbindelse om att medlemmen skall följa dessa
stadgar. Beslut i fråga om medlemskap fattas av styrelsen. Om en ansökan avslås skall beslutet vara skriftligt och skälen
redovisas, liksom vad den sökande skall iaktta för att överklaga beslutet.

Då TPSF är en ideell förening är det ett krav att alla medlemmar att årligen ställa upp på föreningens aktiviteter
såsom ex. arbetsdagar och som funktionär på tävlingar.
Jag förbinder mig härmed att noggrant följa lagar, författningar samt föreningens stadgar och att årligen ställa
upp på föreningens aktiviteter.
Jag försäkrar även att samtliga ovan uppgifter är sanningsenliga och att jag uppfyller kraven beskrivna ovan för
medlemskap i TPSF.
Ort och datum: ___________________________ Sökandens underskrift: ______________________________
Styrelsens anteckningar
Mottagen av:

Ansökan beviljad av:

Medlemsavgift mottagen av:

Mottaget datum:

Antagnings datum:

Betalat datum:

