
Sjöscoutkåren Wasa Fyrvaktare r.f 

Medlemsansökan  

Förnamn:  _______________________________ 
Efternamn:  _______________________________ 
Postadress:  _______________________________ 
Postnr. o ort:  _______________________________ 
Födelsedatum: _______________________________ 
Egen epost-adress: _____________________________ 
Eget telefonnummer: ____________________________________ 

Ifall scouten är minderårig fylls även följande information i:  
 
Målsman/Målsmän: ________________________________________________________ 
Telefonnummer: __________________________________________________________ 
E-post-adress: ____________________________________________________________ 
Födelsedatum (behövs för medlemsregistret): ______________________________________ 

Datum och ort   Underskrift och namnförtydligande 
 
______________________ _________________________________ 

Genom att underteckna ansökan godkänner ni att Sjöscoutkåren Wasa Fyrvaktare får använda dessa uppgifter i sitt medlemsregister Kuksa 
samt att scouten får synas på fotografier som publiceras på kårens kanaler. Denna medlemsansökan behandlas endast av Fyrvaktarnas 
styrelse. Klipp av papperet här och behåll den nedre delen!  

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Regler för medlemmar i Sjöscoutkåren Wasa Fyrvaktare r.f.  

Sökanden bör ha fyllt åtta (8) år för att godkännas som medlem i kåren och kunna antas av styrelsen.  
Stadgad medlemsavgift bör erläggas årligen. Betald medlemsavgift berättigar till följande:  

• Ett medlemskap i Sjöscoutkåren Wasa Fyrvaktare rf. och i Finlands svenska scouter rf. 
• Deltagande i av kåren och förbundet arrangerade evenemang 
• Medlemstidningarna Scoutposten och Partio 
• Andrahandsförsäkring som gäller under evenemang och träffar ordnade av kåren eller förbundet 
• 10 % rabatt på normalprissatta varor i Partioaitta/varuste o. Scandinavian Outdore mot medlemskort 

Av scouten/målsmannen förväntar vi oss följande: 

• Att specialbehov alltid meddelas till ledarkåren och att en öppen dialog gällande behoven förs. All 
information behandlas konfidentiellt  

• Att scouten räknas som simkunnig, alltså att scouten kan simma obehindrat minst 200 m 
• Att medlemsavgift och övriga fakturor betalas inom utsatt tid 
• Målsmannens namnteckning inför längre evenemang (minst en övernattning) i samband med anmälan  
• Att scouten agerar enligt de regler och instruktioner de ansvariga åldersgruppsledarna ger 
• Att kårens stadgar och regler följs 

Av oss kan ni förvänta er följande: 

• Utbildade, kompetenta och erfarna scoutledare 
• En säker, rolig och trygg verksamhet 
• Att kårens stadgar och regler följs av samtliga ledare 
• Att vi ska göra vårt yttersta för att du/din scout ska trivas hos oss 


