
                  MEDLEMSKAPS ANSÖKAN   
                                                      I ROSERSBERG PISTOLSKYTTEKLUBB 
............................................................................................................................................... 
Utdrag ur stadgarna 
§ 2 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. Ej må den vara medlem 
som icke är känd för pålitlighet, och ej heller den som genom brottslig gärning eller eljest ådagalagt sådana 
egenskaper att han icke lämpligen bör betros med handhavande av skjutvapen. Den som önskar vinna inträde i 
föreningen, skall förbinda sig att efterleva dessa stadgar. Ansökan om inträde skall göras skriftligen och vara 
tillstyrkt av styrelseledamot eller två av föreningens styrelse väl kända medlemmar. Ansökan prövas och avgöres av 
styrelsen. Meddelande om avslag må lämnas utan motivering. 
.................................................................................................................................................................................. 

NAMN:______________________________________________  PERSONNR.: _______________-_________ 

ADRESS:_____________________________________________________________________ 

POSTNUMMER.:________________       ORT: _______________________________________ 

TELEFON HEM:__________________________________ TELEFON ARBETE:____________________________ 

E-MAIL .................................................................................  TITEL/YRKE:__________________________________ 

Jag är medlem i annan pistolskytteklubb. 

KLUBBENS NAMN:_______________________________________________________________________                   
Jag har varit medlem i annan pistolskytteklubb.( om flera nämn två senaste) 

KLUBBENS NAMN:_______________________________________________________________________  
 
Jag innehar pistolskyttemärke i  (stryk under)         BRONS   -   SILVER    -     GULD (nr_______).  

Jag innehar pistolskyttekortet (ja/nej)  ______    Om ja, nr ________________ 

Andra pistolskyttemärken eller utmärkelser:_____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Jag innehar pistol eller revolver.  (ja/nej) ___________ 

Jag avser att representera Rosersberg Pk vid tävlingar (ja/nej) _____ 

FÖLJANDE PERSONER REKOMMENDERAR MIG SOM MEDLEM OCH TILLSTYRKER ANSÖKAN                              

  STYRELSELEDAMOT:    ________________________       ________________________ 

        ELLER                                     Namnunderskrift                            Namnförtydligande  

 TVÅ AV STYRELSEN  VÄL KÄNDA MEDLEMMAR: 
                   
_____________________ / ____________________OCH____________________ / ___________________ 
     Namnunderskrift                              Namnförtydligande                                Namnunderskrift                         Namnförtydligande  
 
Undertecknad ansöker härmed om inträde som medlem i Rosersberg PK.                                            
Jag förbinder mig att ställa mig till noggrann efterrättelse för skytte gällande författningar, och av myndighet 
utfärdade föreskrifter samt Svenska Pistolskytteförbundets och Rosersberg PK´s stadgar och föreskrifter. 
 
                                                                 ___________________DEN _________200_____ 
Sänd in ansökan till :      Rosersberg PK      
                                          Box150                                      ______________________________________ 
                                          195 24 Märsta                         Namnunderskrift    
*************************************************************************************************************************** 
Styrelsens beslut på ansökan meddelas så snart beslut fattats. 
 
Ansökan beviljad ___           Beslut om avslag på ansökan  ___    

Rosersberg   den____/_____200____                    Ordförande_________________________________ 


