Kattförbundet SVERAK

Ansökan om
medlemskap i SVERAK

Sveriges Kattklubbars Riksförbund
Åsbogatan 33, 504 56 Borås
Telefon vx. 033-10 15 65
sverak@sverak.se
www.sverak.se

genom enskilt medlemskap i SVERAK-klubb

Om person – boende i annat land än Sverige eller som varit aktiv i annat FIFe-förbund – vill ansöka om medlemskap (som
huvud- eller familjemedlem) i en SVERAK-klubb ska formell ansökan ske genom ifyllande av denna blankett som undertecknas
och insänds i original till SVERAKs kansli.

Jag har inte varit medlem i något annat FIFe-förbund de senaste 24 månaderna
Jag är/har varit medlem i ett annat FIFe-förbund under de senaste 24 månaderna
Namn på FIFe-förbund

Land

Uppgifter om sökande
Namn

Personnummer (10 siffror ÅÅMMDD-XXXX)

Gatuadress

Landskod

Tel.nr

Mobilnr

Postadress

E-postadress

Fylls i om sökande har ett registrerat FIFe-stamnamn
Ev landsprefix

Stamnamn

Ensam innehavare av stamnamnet

Ja

Inregistrerat av FIFe (ÅÅ alt ÅÅMMDD)

Vid fler innehavare av stamnamnet – ange övriga stamnamnsinnehavare

Nej

Fylls i om sökande är domare/domarelev
Int. FIFe-domare

Ja

Jag är domarelev i kategori

Kategori 1 sedan år

Kategori 2 sedan år

Kategori 3 sedan år

Kategori 4 sedan år

Underskrift och intygande
Jag ansöker om medlemskap i SVERAK och avser att bli medlem i SVERAK-klubben: _________________________________________
Genom undertecknande av denna ansökan intygar jag att ovanstående uppgifter är korrekta.
Jag intygar även att jag är införstådd i att jag ska följa, utöver de lagar om djurhållning, köprätt och annat som gäller i det land där jag bor,
Sveriges lagar om djurhållning samt SVERAKs och FIFes stadgar och regler.
Datum

Underskrift av sökande

 SVERAK blnr 8001 ver 2016-12 www.sverak.se

Ifylld och undertecknad ansökan sänds i original till Kattförbundet SVERAK, Åsbogatan 33, SE-504 56 BORÅS
När ansökan inkommit korrekt kommer SVERAK att sända förfrågan till det FIFe-förbund som sökande är medlem i alternativt FIFeförbundet i det land där sökande är boende. Om FIFe-förbundet inte motsätter sig medlemskapet kommer sökande att informeras och det
står då SVERAK-klubben fritt att registrera in medlemskapet.

SVERAKs noteringar
SVERAK-klubb godkänt medlemskapet

Ansökan avsänd FIFe-förbund datum

Ansökan godkänd

Godkänd

Genom undertecknande godkänns att person- och adressuppgifter registreras i SVERAKs databas

Konfirmerat vid styrelsemöte

Ej godkänd

Nr:

