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 INTRÄDESANSÖKAN 

          Ansökan om medlemskap i Bågskyttesällskapet Gothia 
 
Medlemsavgiften är per kalenderår, bestämd på årsmötet 2022 för verksamhetsåret 2023. 
När det gäller behandling av personnummer gäller GDPR se sid 2.  
 
Sätt ett kryss i önskat medlemskap 
 Senior 900 kr   
    Junior (13-20 år) 700 kr  
    Barn (0-12 år) 600 kr  
    Stödmedlem 150 kr eller mer! 
 Familj 1300 kr (när du kryssar för detta alternativ använd extra namnrader för övriga familjemedlemmar) 
 
*** OBS *** TEXTA TYDLIGT (vid ansökan ”Familj” är den översta personen administratör) 
 

1. Namn och personnummer (10 Siffror) ________________________________________________  
Epost: 
Mobilnr: 
2. Namn och personnummer (10 Siffror) ________________________________________________  
Epost: 
Mobilnr: 
3. Namn och personnummer (10 Siffror) ________________________________________________ 
Epost: 
Mobilnr: 
4. Namn och personnummer (10 Siffror) ________________________________________________  
Epost: 
Mobilnr: 
5. Namn och personnummer (10 Siffror) ________________________________________________ 
Epost:  
Mobilnr: 
 
Din bostadsadress hämtas automatiskt från Folkbokföringsregistret så den behöver vi inte men om du  
har tillfällig eller C/O adress så meddela gärna den (kan skrivas på separat papper eller mejlas till klubben) 
  
 
Underskrift för medlemskap och intyg att jag/vi inte har skuld till annan idrottsförening.  
 
Ort _____________________________________ Datum ________________________________ 
  
Namnunderskrift ________________________________________________________________ 
 
Namnunderskrift familjeadministratör _______________________________________________ 
 
 Målsmans underskrift (för barn under 18 År)  _________________________________________  
 
 
 
Invald, datum ______________________________ Medlemsnummer ______________________ 
  
Enligt Riksidrottsförbundets stadgar är föreningens styrelse skyldig att före inval av ny medlem, som  
tillhör eller tillhört annan idrottsförening, övertyga sig om, att han ej häftar i skuld till sådan förening  
för inträdes-, anmälnings-, års-, eller andra i föreningen stadgar fastställda avgifter, vilka förfallit till 
betalning inom de två senaste åren. 
 
___________________________ BÅGSKYTTESÄLLSKAPET GOTHIA ____________________ 
Tuve      
Grästuvevägen 25 Telefon Bankgiro Org. nummer Hemsida e-post 
417 49 Göteborg 0730-651 469 5901-0587 857207-1135 www.bsgothia.com info@bsgothia.com 
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Bågskyttesällskapet Gothia 
Grästuvevägen 25 
417 49 Göteborg 
Tel: 0730-651 469 
www.bsgothia.com 
Org nr: 857207-1135 
 
Från 25 maj 2018 gäller EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) som innebär ett stärkt skydd för enskildas 
personliga integritet och ställer hårdare krav på hur personuppgifter får behandlas. På ”Min sida” i IdrottOnline 
kan du generera ett registerutdrag inom IdrottOnline samt läsa mer om dina rättigheter i och med den nya 
lagstiftningen. 
 
”Riksidrottsförbundet (”RF”) är paraplyorganisation inom den svenska idrottsrörelsen. Idrottsrörelsen består 
av drygt 3 miljoner medlemmar i ca 20 000 idrottsföreningar som i sin tur är medlemmar i ett eller flera av 71 
nationella specialidrottsförbund. Respektive specialidrottsförbund är medlem i RF och idrottsrörelsens 
studieförbund SISU Idrottsutbildarna. För att stödja, utbilda och organisera idrottsrörelsens verksamhet finns 
även regionala distriktsidrottsförbund, distriktsstudieförbund och specialidrottsdistriktsidrottsförbund. Dessutom 
finns på nationell nivå Sveriges Olympiska Kommitté. Organisationerna under RF betecknas nedan gemensamt 
som Medlemmarna. Enligt artikel 40 i EU:s dataskyddsförordning (dataskyddsförordningen) får organisationer 
som företräder kategorier av personuppgiftsansvariga eller personuppgiftsbiträden utarbeta uppförandekoder i 
syfte att specificera hur dataskyddsförordningen ska tillämpas inom en viss bransch. 
RF ser antagandet och godkännandet av en uppförandekod som en möjlighet att specificera hur Medlemmarna 
ska tillämpa dataskyddsförordningens bestämmelser i praktiken. Du har rätt att få ta del av de personuppgifter 
som vi registrerat om dig. Om de är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna 
ska rättas eller raderas. Uppgifterna raderas när medlemskapet upphör eller på begäran från den registrerade. 
För mer info se https://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/dokument/personuppgifter-och-
gdpr/uppforandekod_personuppgifter-och-gdpr.pdf?w=900&h=900 detta dokument står inför löpande översyn 
och kan eventuellt byta plats hos www.rf.se” 
 
 
Våra stadgar kan alla medlemmar läsa på vår hemsida. 
 
På vår webbplats www.bsgothia.com finns under toppmenyn ”Föreningen” en undermeny ”Stadgar” som du 
endast kan se/nå om du loggar in med den kod du fick från IdrottOnline i samband med att du blev medlem. 
Observera att du måste begära utträde ur föreningen i tid innan nästkommande verksamhetsår om du inte längre 
vill vara medlem i BS Gothia. 
 

BS Gothia är en ideell förening men vad innebär det? 
 
En ideell förening kännetecknas av det frivilliga och oavlönade engagemang som finns i föreningen. Det som till 
stora delar definierar en förening är att verksamheten bedrivs med ideella krafter. 
 
En ideell förening är beroende av personer som vill verka för och i föreningen: som ledare, styrelseledamot, 
funktionär, lotteriförsäljare etc. 
 
Det är viktigt att föreningen vårdar och skapar bra förutsättningar för sina ledare och frivilliga att utvecklas och 
känna sig delaktiga. (källa www.forening.se) 

BS Gothia hälsar dig välkommen som medlem och ser fram emot ditt engagemang i vår ideella förening! 

 

Jag har läst ovanstående information och är medveten om dess betydelse. 

 

……………………………………… 

Underskrift, (för barn under 18 år målsmans underskrift) 

https://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/dokument/personuppgifter-och-gdpr/uppforandekod_personuppgifter-och-gdpr.pdf?w=900&h=900
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