
Göteborgs Pistol och Sportskytteklubb 
ANSÖKAN OM MEDLEMSKAP 

Medlems 
nummer: 

Postadress: 
Göteborgs Pistol- & Sportskytteklubb 
J A Wettergrens gata 2 
S - 421 30 Västra Frölunda 

E-post: info@gpssk.se
Web:    www.gpssk.se

Postort: 

Förnamn: 

Personnummer: 

Efternamn: 

Postadress: 

Postnummer: 

Mobiltelefon: 

Referens 1) 

Referens 2) 

Namn: Telefon: 

Namn: Telefon: 

Ansökan om medlemskap kräver samtliga ovan angivna personuppgifter samt ett foto av den sökande. Sökande informeras om beviljat medlemskap genom att 
en faktura med aktuella årsavgifer skickas till angivnen e-postadress. Genom undertecknandet av denna ansökan och efter beviljat  medlemskap genom 
styrelsebeslut blir den sökande medlem i GPSSK och förpliktar sig att följa föreningens stadgar och banreglemente, samt betala sina avgifter till GPSSK. 
Medlemmen bär ansvaret för alla av GPSSK erhållna värdehandlingar som t.ex. nycklar och larmbricka. Vid förlust av sådana värdehandlingar ska styrelsen 
informeras omgående. Önskar medlemmen att avsluta sitt medlemskap så skall detta anmälas skriftligen till föreningens postadress eller e-postadress. Innan 
utträdet skall alla av GPSSK erhållna värdehandlingar returneras till styrelsen.

GDPR – information:

GPSSK behöver uppgifter om namn, personnummer, postadress, e-postadress, telefonnummer och skyttekortsnummer. Uppgifterna är en förutsättning för att 
kunna säkerställa rätt identitet. GPSSK lagrar dina uppgifter så länge du är medlem, eller har uppdrag i vår verksamhet. GPSSK använder dina personuppgifter för 
att kunna hantera dina kopplingar till organisationen, såsom, märkes- och utbildningshantering, föreningsintyg, medlemsavgifter, klassindelning, 
tävlingsadministration, inklusive publika start- och resultatlistor, samt kommunikation och statistik. Informationen används för utskick från förening, krets och 
förbund centralt. GPSSK lämnar inte ut dina uppgifter till tredje part för markandföringsändamål.

I och med att jag undertecknar medlemsansökan godkänner jag att GPSSK och de Svenska Skytteförbunden behandlar mina personuppgifter i erforderlig utsträckning 
för att fullgöra sina åtaganden mot mig som medlem.

Sökandes underskrift Datum Målsmans underskrift om den sökande är under 18  år 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

Interna anteckningar (får endast fyllas i av behörig Föreningsfunktionär): 

Styrelsens utlåtande: Ordf.: Godkännes 
Underskrift Datum 

Inbetalningsdatum KTO 

Ansökan registrerad av registeransvarig:
Underskrift Registreringsdatum 

Yrke: 

Annat medborgarskap

Arbetsgivare: 

Medborgarskap: Svenskt

Målsmans personnummer

Medlemsavgift betald:

E-postadress:

Ange  två (2) referenser med namn och telefonnummer. Minst en referens skall vara medlem i GPSSK.

Jaktsektionen Sisjön

SPSF Pistolskyttekort nr:Innehar vapenlicens, Målskytte: Innehar vapenlicens, Jakt: 

Vill tillhöra Sektion: Pistolsektionen

Jag är medlem i annan skytteförening: Jag vill ha GPSSK som Huvudförening:

Jaktsektionen Högsbo

Foto
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