Har-betalat-listor för SUKs lokalföreningar 2021

Medlemslista för förening med medlemsavgift.

OBS! TEXTA!

Jag som skriver under har betalat och vill vara medlem i lokalföreningen.
Eller: Jag som skriver under har tagit emot betalningen för angiven medlem. (Skriv namnet på din förening här): …...................................................................................................................................................
Nr

Förnamn

Efternamn

Gatuadress

Postnr

Ort

Födelseår Kön:

Betalt

Skriv under här. (ev. den

K/M

datum

som tog emot betalningen)

Mobilnummer

Summa

(frivilligt)

avgift

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Underskrift av den som tog emot pengarna

Sign.datum:

………….......………………………………………………………………………..

………………………………………………………

Telefonnummer till den som tog emot pengarna
………………………………………………………

Fyll i alla kolumner. Uppgifterna från medlemslistan för in i SUKs medlemsregister och behandlas i enlighet med GDPR. Läs mer på www.suk.se

En kopia av denna lista skickas in till

Grund för behandling av personuppgifter: Att SUK ska kunna ge medlemmen fördelarna med att vara medlem! Läs mer på www.suk.se

SUKs rikskansli så snart som möjligt.
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