
 HÖLÖ BÅTKLUBB säsong 2020 
 

Hölö Båtklubb följer nu nya EU direktivet för personuppgiftspolicy GDPR, för detaljer se vår hemsida på www.holobk.se 

Medlemsansökan 
Undertecknad ansöker medlemskap i Hölö Båtklubb, HBK.  

 

Namn …………………………………………………………

  

Adress ………………………………………………………… 

 

Postnr ……………………….   Postadress …………………………… 

 

Telefon ……………………….   Mobil …………………………………. 

 

E-post ………………………………………………………………………………………………. 

 

Personnummer ……………………………………………………………………………………………… 

 

Referens För behandling av medlemskapet vill vi ha uppgift om hur och från vem Du fått information 

om båtklubben. Ange namn och adress eller annat. 

 

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

 

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

Båtplats Utöver medlemskap i HBK önskar jag båtplats hos Hölö Båtklubb i Åbynäs: Ja □ Nej □ 

 Om du markerar ja, var vänlig fyll i nedanstående uppgifter: 

Typ av båtplats: Brygga □ Boj □ Jolle □ Kanot □ 

Om båtplats inte finns tillgänglig önskar jag stå i båtplatskö:  Ja □  Nej □ 
 

För Brygga eller Boj ange följande information för din båt: 

 

Båttyp: ……………………………………………. Modell: ……………………....................... 

 

Årsmodell: ………………………………………… Typ av bottenfärg: ……………………… 

 

Längd: …………… Bredd:  ………………… Vikt:  ……… Djupgående: ……………. 

 

Enligt miljöförvaltningens direktiv måste ni härmed intyga att båten inte är målad med TBT eller 

Västkustfärg samt provår för TBT eller Västkustfärg ……………………...... / ………………………… 

 

Meddelande till Båtklubben, t.ex. yrke/färdighet som kan vara till nytta för HBK att känna till: 

 

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

 

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

Förbindelse; Jag åtar mig att hålla klubben informerad om min aktuella adress, telefon och mitt båtinnehav 

så länge jag står kvar som medlem. Jag förbinder mig att följa gällande direktiv och föreskrifter samt att 

betala fastställda avgifter. Jag försäkrar på heder och samvete att båten inte är målad med TBT eller 

Västkustfärg. Om uppläggningsplats eller bryggplats erhålls och direktiv/föreskrifter inte följs eller 

debiterade avgifter inte betalas, ger jag Hölö båtklubb tillstånd att avyttra eller bortforsla båt, utrustning samt 

tillbehör som jag har inom båtklubbens område. Jag lämnar vidare mitt samtycke till att mina uppgifter 

används av klubben för registrering i medlemsregister samt bryggliggare. Jag förbinder mig även att hålla 

klubben informerad om när jag byter båt enligt ovan. 

 

Datum …………………………….  Ort ………………………………………... 

 

Namnteckning …………………………………………………………………………………………………. 

 

Namnförtydligande ……………………………………………………………………………………………. 

Ifylld blankett sänds till: 

 

Hölö Båtklubb 

C/O Lars Nordström 

Centralvägen 5 

15371 Hölö 


