
Ansökan om medlemskap
i Karlskrona Segelsällskap 

Huvudmedlem: (Texta!)
(*Obligatoriska uppgifter)

*Namn   *Födelsedata  Nautisk kompetens 

*Gatuadress  

*Postnr   *Postort   *Folkbokförd i  kommun 

*Telefon (1)        (2)        (3)  

*E-post          *Familjemedlemskap         

Familjemedlemmar: (Boende på samma adress som huvudmedlem)

*Namn *Födelsedata Tel/e-post/Nautisk kompetens

 Jag har tagit del av och förbinder mig att följa KSS stadgar och ordningsregler samt de beslut som fattas av allmänna 
möten och styrelsen.

 Jag godkänner att KSS fakturor och information kan skickas till mig via e- post. Jag är medveten om att jag registreras 
som medlem först när jag betalat debiterade medlemsavgifter. Jag är medveten om att det åligger mig att meddela 
förändringar i ovan angivna uppgifter.

 Jag har läst KSS personuppgiftspolicy och därmed informerats om hur KSS bearbetar personuppgifter för sökanden, 
medsökanden inklusive omyndiga.

 GDPR:   Jag samtycker till bearbetning av personuppgifter i text och bild för sökanden och medsökanden inklusive 

omyndiga enligt KSS personuppgiftspolicy med bl.a. möjlig  publicering i klubbtidning och på sociala media. 

 Kryssa här:    om jag inte vill ha tidningen Båtliv gratis i brevlådan (ingår normalt i medlemskap i KSS)

_________________________________________________________________________________________
Sökandes namnteckning datum

Meddelande till styrelsen:

Vänd blanketten!
Karlskrona Segelsällskap
Seglarevägen E-post kss@knss.nu
371 37  Karlskrona Hemsida www.knss.nu 

Revision 1.9 2022-02-02

Ja Nej



Uppgifter för KSS båtregister: (Texta!)
(* uppgifter är obligatoriska vid innehav av  båtplats på KSS)

Båtnamn        *Båttyp     *Fabrikat 

*Modell     Årsmodell     Serienr.   *Skrovmtrl.

*Längd över allt (cm)     *Största bredd (cm)      *Djupgående (cm)     *Depl. (kg) 

Motortyp     Drivmedel     Motoreffekt (hk)      Motorantal 

Maxfart(kn)     SRS     Segelnr     Segelyta. 

*Försäkringsbolag   *Försäkringsnummer   Sjöräddningsorg.  

  Fast toalett                 Säkerhetsbesiktigad    Datum 

VHF (Callsign/Amropssignal)      MMSInr 

Ansökan om bryggplats:
Medlem folkbokförd i Karlskrona kommun har företräde vid tilldelning av bryggplats. För att bli uppsatt på kölistan till bryggplats
betalar man en köavgift. Avgiften betalas även om man får en plats utan att köa. För att kvarstå i kö debiteras en årlig köavgift. 
Turordningen i kön styrs av det datum som köavgiften kommer in till KSS bankgiro. Avgifter faktureras efter anmälans 
mottagande.

Jag ansöker om bryggplats på KSS.

Namnteckning 

          ______________________________________________________________________

Ansökan om plats för vinteruppläggning:
Båt med ordinarie bryggplats vid KSS har förtur vid tilldelning av vinteruppläggningsplats. För att bli uppsatt på kölistan till 
vinteruppläggningsplats betalar man en köavgift. Avgiften betalas även om man får en plats utan att köa.  För att kvarstå i kö 
debiteras en årlig köavgift.Turordningen i kön styrs av det datum som köavgiften kommer in till KSS bankgiro. Avgifter 
faktureras efter anmälans mottagande.

Jag ansöker om plats för vinteruppläggning på KSS.

Namnteckning 

           ______________________________________________________________________

När du beviljas bryggplats och/eller vinteruppläggningsplats är du skyldig att fullgöra arbetsplikt vid KSS enligt stadgarna. 
Som underlag för tilldelning till arbetsgrupp ligger bl.a. den kompetens du vill låta KSS ta del av, din bostadsort samt dina 
önskemål.

Kompetens som du vill  använda i arbetsplikten: Ex snickare, elektriker, datatekniker, sjuksköterska….

Önskemål beträffande inplacering

Verksamhet allmänt:  Organisation:

Ja Ja
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