Junis-föreningens namn

Medlemmens namn

Adress

MEDLEMSKORT

Medlemsbekräftelser 2020

Postadress

Personnummer

2020

Namn
Mobilnummer
Förening

Majladress

Medlemmens egen signatur			

Datum

Junis – en förening för dig upp till 15 år.
Massor av aktiviteter. En hel del äventyr.
Och du får vara med och bestämma.

Medlemmens namn

MEDLEMSKORT 2020

Adress

Postadress

Namn

Personnummer

Mobilnummer

Mejladress

Mobilnummer

Förening

Datum

Medlemmens egen signatur

Junis – en förening för dig upp till 15 år.
Massor av aktiviteter. En hel del äventyr.
Och du får vara med och bestämma.

Medlemmens namn

Adress

MEDLEMSKORT

Postadress

Namn
Personnummer

2020

Mobilnummer
Förening

Medlemskapet ska bekräftas
genom medlemmens egen
signatur eller betalning.

Mejladress

Medlemmens egen signatur			

Datum

Junis – en förening för dig upp till 15 år.
Massor av aktiviteter. En hel del äventyr.
Och du får vara med och bestämma.

Medlemmens namn

MEDLEMSKORT 2020

Adress

Postadress
Personnummer

Namn

Mobilnummer
Förening

Mejladress

Medlemmens egen signatur			

Datum

Junis – en förening för dig upp till 15 år.
Massor av aktiviteter. En hel del äventyr.
Och du får vara med och bestämma.

Din ledare:
Junis centrala kansli: 08-672 60 70 / info@junis.se
Webbsida: www.junis.se
Uppgifterna hanteras i enlighet med Junis integritetspolicy. Du hittar de fullständiga
villkoren på junis.se/integritetspolicy

Medlemsavgift _________________ kr

betald den ______ / ______ 2020

mottaget av ______________________

Din ledare:
Junis centrala kansli: 08-672 60 70 / info@junis.se
Webbsida: www.junis.se
Uppgifterna hanteras i enlighet med Junis integritetspolicy. Du hittar de fullständiga
villkoren på junis.se/integritetspolicy

Medlemsavgift _________________ kr

betald den ______ / ______ 2020

mottaget av ______________________

Din ledare:

Medlemsavgift _________________ kr

Junis centrala kansli: 08-672 60 70 / info@junis.se
Webbsida: www.junis.se
Uppgifterna hanteras i enlighet med Junis integritetspolicy. Du hittar de fullständiga
villkoren på junis.se/integritetspolicy

betald den ______ / ______ 2020

mottaget av ______________________

Din ledare:

Medlemsavgift _________________ kr

Junis centrala kansli: 08-672 60 70 / info@junis.se
Webbsida: www.junis.se
Uppgifterna hanteras i enlighet med Junis integritetspolicy. Du hittar de fullständiga
villkoren på junis.se/integritetspolicy

betald den ______ / ______ 2020

mottaget av ______________________

