
Bli medlem!
För ännu

bättre
fredag-
kvällar

EQUMENIA  HÖÖR

Där barn och unga
växer i gemenskap med
varandra och Jesus

EQUMENIA HÖÖR
Eriksgatan 6, Höör

www.equmeniakyrkanhoor.se

Ordförande:

Magdalena Jeppås

073 362 35 89
magdalena.jeppas@telia.com

Ungdomspastor:

Kim Lillskog

072 442 01 73 42
kim.lillskog@equmeniakyrkanhoor.se

VARFÖR?
Våra verksamheter är öppna för

alla, Du måste inte vara medlem

för att vara med. Men det vore

väldigt roligt om du valde att bli

medlem!

Genom att bli medlem i barn- och

ungdomsföreningen Equmenia

Höör blir du en del av något större.

I Sverige finns 19 000 andra som är

medlemmar i Equmenia på olika

orter. Tillsammans är vi starka och

kan vara en röst för barn- och

ungdomar i Höör och i Sverige.

När du blir medlem kan vi redovisa

statistik till riksorganisationen

Equmenia och till kommunen för

att få ekonomiska bidrag och kan

göra vår verksamhet ännu bättre.

Mer äventyr, utmaningar, pyssel

och fika åt folket!



Namn:

Personnummer:

(ÅÅÅÅMMDD-XXXX)

Telefon:

Annat bra att veta om mig:

Det är ok att åka med ledare vid

ev utflykt (ringa in): 

JA / NEJ

Det är ok att finnas med på

föreningens webbplats & sociala

medier, utan att nämnas vid

namn (Ringa in):

 JA / NEJ

(T ex förälder, moster eller

granne. Om nått skulle hända)

1.

Namn och relation:

Telefon:

2.

Namn och relation:

Telefon:

Medlemmens underskrift:

Vårdnadshavares underskrift för

medlem under 18 år:

Namnförtydligande:

Lämna in eller fota och smsa/maila till

någon av våra kontaktpersoner

Equmenia Höör strävar efter att inte använda mer

personlig information än nödvändigt. Samtidigt

vill vi genomföra verksamheten på ett säkert och

bra sätt. Vi vill att de personuppgifter som ändå

samlas in, lagras och hanteras på ett tryggt och

säkert sätt. Vi hanterar uppgifter om medlemmar

och deltagare för att veta vilka som är medlemmar

och aktiva i vilka verksamheter, sköta

medlemskapet och föreningens demokrati. Vi vill

också kunna ge dig information, föra statistik och

söka bidrag. Uppgifterna lagras efter att du har

slutat, för kontroll av bidrag, bokföring och andra

krav i lagen.

Till vem lämnar vi ut dina personuppgifter?
Medlemskap i Equmenia Höör medför även

medlemskap i den nationella barn- och

ungdomsorganisationen Equmenia och dess

region, och dina uppgifter kan delas med

Equmenia i det gemensamma medlemsregistret

Repet. Dina uppgifter används endast för vår egen

verksamhet. Vi säljer eller lämnar aldrig ut

uppgifter till företag eller utomstående

organisationer. Däremot kan vi söka bidrag för att

erbjuda en bra verksamhet och vissa uppgifter kan

då behöva delas med kommun, landsting,

studieförbund eller statlig myndighet vid ansökan

eller kontroll av bidrag. Statistik som lämnas ut är

inte kopplad till dina personuppgifter.

Dina uppgifter, dina rättigheter!
Du har rätt att få veta vilka uppgifter som finns om

dig i våra register, och rätta felaktiga uppgifter.

Om du tycker att vi inte sköter hanteringen av

dina uppgifter har du rätt att klaga till

myndigheten Datainspektionen. Vill du verkligen

inte finnas med i våra register längre, kan vi ta

bort uppgifterna.

Mer information finns på anslagstavlan i lokalen.

MEDLEMSSKAP I
EQUMENIA HÖÖR

Medlem

Medlemsavgift år 2020: 200 kr
Betalas kontant eller via Swish:
123 533 09 15

Anhöriga

Underskrifter

HANTERING AV
PERSONUPPGIFTER


