
  

Hej och välkommen till Equmenia Ulricehamn 2022 
Det är roligt att du vill börja/har börjat hos oss. Utifrån vårt motto: JESUS 

KRISTUS ÄR HERRE arbetar för en gemenskap där vi hoppas att du skall trivas. 

Vi i har för 2022 en medlemsavgift på 100 kronor och en deltagaravgift på 200 

kronor. Den gäller för alla grupper så är du med i flera grupper betalar du bara 

en avgift. Väljer du att fortsätta i vår verksamhet ber vi dig betala 300 kronor 

helst via bankgiro 5903 – 2797 eller annars via Swish 123 464 11 48.  

Ange deltagarens namn, personnummer och grupp/er på inbetalningen. 

Pengarna kan vi bl.a. använda till inköp av material. I medlemsavgiften ingår även 

en försäkring (se baksidan). 

De statliga bidragsreglerna kräver också att vi har kompletta namn och 

adressuppgifter på alla deltagare och för de yngre även målsmans.  

Vi använder equmenias matrikelprogram ”REPET”.  

Har du inte redan lämnat dina kontaktuppgifter ber vi dig gå in på länken 

Kontaktuppgifter för nya som finns på hemsidan equlricehamn.se/equmenia. 

För att matrikelsystemet skall fungera korrekt behöver  

vi få in hela personnumret (12 siffror).  

Genom att lämna uppgifterna där godkänner du  

att vi behandlar uppgifter utifrån GDPR.  

Vi kommer dela vissa uppgifter med Equmenia och 

de myndigheter som kräver det. Uppgifterna 

sparas utifrån lagkrav och verksamhetens 

behov. Du kan när du vill begära ut 

lagrade uppgifter. 

Vänliga hälsningar  
Equmenia-ledarna 

https://goo.gl/forms/4JTyGZkDr0uD1jme2
http://equlricehamn.se/equmenia


 

 

Försäkring  
Alla Equmenias föreningar omfattas av ett försäkringsskydd genom en kollektiv 

olycksfallsförsäkring. Försäkringen gäller inom Norden. Är du deltagare eller medlem? Då är 

du försäkrad! 

När din lokalförening betalat medlemsavgift till Equmenia omfattas alla barn, ungdomar och 

ledare av en olycksfallsförsäkring. Försäkringen gäller under aktiviteterna samt på resan till 

och från aktiviteterna. 

Vad täcker försäkringen? 
Försäkringen gäller personskador vid olycksfall. Det finns även ett tillägg för förstörda 

glasögon. 

Ansvarsförsäkring 
För våra medlemmar finns en ansvarsförsäkring som täcker vid skadeståndsanspråk, när en 

ledare eller medlem är vållande och tredje man kräver skadestånd. 

Självrisken 20 % av prisbasbeloppet. 

Skadeanmälan 
Har du eller någon i din grupp 

utsatts för skada ska du göra 

en skadeanmälan kontakta din 

ledare för hjälp. 

Frågor? 
Vi svarar gärna på frågor om 

försäkringen, ibland kan vi 

svara direkt och ibland får vi 

hänvisa vidare till Equmenia, 

försäkringsförmedlare eller 

försäkringsbolag. Kontakta 

din ledare. 


