
Ansökan om medlemskap i 

Karlstads Segelsällskap 

Karlstads Segelsällskap  
Kanikenäset 31   
652 26 KARLSTAD kansli@kdss.se www.kdss.se 

Karlstads Segelsällskap (KSS) är en ideell idrottsförening som bildades 1884. Verksamheten syftar till  
att väcka, verka för och stärka intresset för segling samt främja medlemmarnas möjligheter att segla. 
 
Medlemskap:  
 
 
 
 

 Personuppgifter 
 
Namn: 

  
Personnr.: 

 

Adress      Tel bostad:  

Postnr:    Tel arbete:  
Ort:               Mobil:  

E-post1  

E-post2  
1) Denna e-postadress är obligatorisk. Används av KSS för kommunikation, fakturor, mm 
2) Alternativ e-postadress för utskick och information från KSS 

Familjemedlemmar  

Namn:     _______________________   Mobil:  _____________________________________       Medlemsnr: 
 
Personnr.:  _____________________   E-post:  _____________________________________       _____________ 
    
Namn:    _______________________   Mobil:  ______________________________________      Medlemsnr: 
 
Personnr:  ______________________   E-post:  _____________________________________       _____________ 
 
Namn:   ________________________   Mobil:  _____________________________________        Medlemsnr: 
 
Personnr.:  ______________________  E-post:  _____________________________________        _____________ 
 
Båtdata 

 
Båtnamn:  _________________________   Fabrikat:  _____________________________________ 
 
Modell:  ____________________   Årsmodell:  _______ Längd (m): ________  Bredd (m) ________ 
 
Djupgående (m):  _____________   Vikt (kg):  ___________________  Mastlängd (m):  __________ 
 
Min/Vår båt är en     ܆ Segelbåt ܆ Motorseglare ܆ Motorbåt 
 

Jag önskar för segelbåt: ܆ Bryggplats ܆  Vinteruppställningsplats  
Jag önskar för motorbåt: ܆ Tillfällig bryggplats ܆  Tillfällig vinteruppställningsplats 

Jag vill stå i kö för: ܆ Nätförråd ܆ Presenningsskjul  ܆ Köp av fast båtskjulfack  

Samtliga båtar på området måste ha vagn för att vi ska kunna dra dem med traktor till kranen. 

 

Medlemsnr: 
 
 
 
Registrerad i BAS 
datum o. signatur 
 
 
 
 

 Enskild medlem, 500 kr/år ܆
 Familjemedlemskap, 700 kr/år ܆
 Para-seglare, 100 kr/år ܆
 Student, 100 kr/år ܆
 

Fylls i av KSS: 
 

mailto:kansli@kdss.se
http://www.kdss.se/
Gunnel Berdén
Försäkringsbolag: ______________________ försäkringsnr:________________________________



Ansökan om medlemskap i 

Karlstads Segelsällskap

Karlstads Segelsällskap 
Kanikenäset 31 
652 �� KARLSTAD kansli@kdss.se www.kdss.se 

Segelsällskapets verksamhet bygger på ideellt arbete. Det förväntas att alla medlemmar 
x utför en arbetsinsats utöver att gå nattvakt
x använder sin rösträtt på årsmöten och framför eventuella åsikter och förslag
x följer segelsällskapets stadgar, regler och beslut
x vårdar, förvarar och utövar tillsyn över sin egendom (båt, båtvagn, mm)

Gå till http://www.kdss.se/Medlem/medlemsansokan/ och klicka på ”Arbetsuppgifter inom KSS”. innan 
du fyller i, vilken eller vilka sektioner du vill tillhöra.  

Intresseområde: ____________________________________________________________ 

Att vara aktiv inom KSS är ett bra sätt att lära känna andra medlemmar. Välkommen! 

Sektioner jag vill medverka i (välj minst en sektion): 

 Seglingssektionen ܆ Hamnsektionen ܆ Medlemssektionen ܆
 Nabbensektionen ܆ Ekonomisektionen ܆

  Jag har tagit del av och godkänner KSS värdegrund, stadgar, regler, och övriga styrande dokument ܆

(http://www.kdss.se/foreningen/KSSstyrandedokument/). 

 Jag samtycker till att KSS använder de av mig lämnade uppgifterna i KSS register enligt GDPR och ܆

KSS integritetspolicy samt för publicering av namn, bild och e-postadress på KSS hemsida samt 

Facebook-sida. 

 Jag är införstådd med att bryggplats samt vinteruppställningsplats för motorbåt endast kan ܆

tilldelas då det finns utrymme för detta. Bryggplats samt vinteruppställningsplats tilldelas därför 

bara per säsong. 

Datum: Namnunderskrift: 

Ev. uppsägning av medlemskap ska göras skriftligt och skickas/lämnas till KSS kansli. Blankett 
för uppsägning finns under http://www.kdss.se/Medlem/medlemsarenden/ 

20ϮϬͲϬϴͲϬϮ 
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