Ansökan om medlemskap i OK Tyr
Om ni är flera i en familj som ansöker om medlemskap – fyll i en ansökan per person!
Förnamn *

Efternamn *

c/o adress

Adress *

Postnr *

Postort *

Personnr *

Mobiltelefon

Telefon *
E-post

Jag vill registrera mig i OK Tyr för följande idrotter:
Orientering

Cykel

Skidor

Jag har tidigare varit medlem i följande klubbar:

*) obligatoriska uppgifter
Jag vill att mina medlemsuppgifter.
visas på hemsidan
visas för Tyrmedlemmar
visas inte

Sökandens underskrift
Ort

Datum

Namnteckning
Namnförtydligande

Målsmans underskrift för medlem under 18 år
Namnteckning
Namnförtydligande

Skriv under ansökan och skicka till:
OK Tyr, Box 284, 651 07 KARLSTAD.
Medlemskap erhålls först då medlemsavgiften är betald
Välkommen som medlem i OK Tyr!

Som medlem i OK Tyr får du bland annat:

•
•
•
•
•
•

Utnyttja vår klubbanläggning Tyrstugan norr om Färjestad.
Representera i tävlingar för klubben.
Delta i klubbens träningar.
Delta i träningsläger och tävlingsresor som klubben arrangerar.
Delta i nybörjarkurser för ungdomar och vuxna.
Tillgång till klubbens orienteringskartor.

Du är också välkommen att engagera dig som ledare och funktionär, kontakta gärna någon i styrelsen
eller någon kommitté.
Medlemsavgifter
Medlemsavgifterna är för 2018:
Ungdomar, 20 år och yngre

200 kr

Vuxna, 21 - 64 år

400 kr

Pensionärer, 65 år och äldre

250 kr

Familj, alla på samma adress

800 kr

Betala avgiften i samband med att Du skickar in ansökan om medlemskap till OK Tyrs
bankgiro 227-8562. För betalning från utlandet använd följande internationella kontonummer:
IBAN:SE80 9500 0099 6026 0033 9846, BIC: NDEASESS
OK Tyrs förbundstillhörigheter
OK Tyr är medlem i Svenska Orienteringsförbundet, Svenska Cykelförbundet och i Svenska
Skidförbundet.
Medlems rättigheter och skyldigheter
Som medlem i en förening så har man vissa rättigheter och skyldigheter. Dessa framgår av klubbens
stadgar som finns att läsa på hemsidan under rubriken "Föreningsdokument". Till rättigheter hör att delta
i klubbens medlemsmöten där man har rätt att uttrycka sin åsikt och delta i beslutsfattandet i för
klubben viktiga frågor.
Klubbinformation till medlemmar
OK Tyr lämnar information till medlemmar i första hand via klubbens Internetsidor med adressen:
www.oktyr.com
OK Tyrs Internetsidor består av en öppen del och en lösenordsskyddad del. Medlemsregistret (se nedan)
ingår i den lösenordsskyddade delen.
OK Tyrs medlemsregister på IdrottOnline
OK Tyrs medlemsregister ligger på IdrottOnline. Databasen för registret administreras av
Riksidrottsförbundet (RF) och innehållet administreras av OK Tyr.
När du har erhållit inloggningsuppgift ansvarar Du fortsättningsvis själv för att komplettera eller ändra
Dina uppgifter i medlemsregistret. Inloggningsuppgift sänds ut med E-post i samband med att du blir
inlagd som medlem i registret. Du når Dina uppgifter via inloggning på www.oktyr.se och fliken "Min
sida". Här kan Du t.ex. lägga in ändringar av adress, telefonnummer, E-postadress och lägga in ett foto
av Dig själv mm.
Du som inte har Internet får meddela OK Tyr skriftligen om ändringar i Dina uppgifter.
Mer information
Se hemsida. www.oktyr.se

