INNMELDINGSSKJEMA FOR KLUBBER
NORGES AIRSOFT FORBUND

Informasjon for registrering
Klubbens navn

Klubbens tilholdssted

Klubbleders navn

Klubbleders epost adresse

Ja

Nei

Hvis ja, hvilken

Ja

Nei

Hvis ja, hvilken

Vi ønsker å ha høyere aldersgrense enn 16 år
Vi ønsker å ha egen klubbavgift
Kun klubbleder

Eget styre

Ja

Hvis ja, vedtatt

Klubbens styreform (oversikt over styre må vedlegges)
Nei

Vi har egne klubbvedtekter (må vedlegges)

Felt for klubbleder

•
•
•
•

•

Jeg har satt meg inn i forbundets gjeldende vedtekter og forskrifter og er villig til å følge
disse. Jeg skal også sette mine medlemmer inn i disse og sørge for at alle mine medlemmer
følger og respekterer vedtektene og forskriftene.
Jeg er inneforstått med at min klubb er tatt opp under de forutsetninger som er fremmet i
klubbsøknaden og at vårt medlemsskap kan bli strøket ved vesentlig avvik fra disse
forutsetningene. I tilfelle stryking vil betalte innmeldingsavgifter ikke bli tilbakeført.
Jeg er klar over at jeg plikter å informere mine medlemmer om all informasjon som går ut til
medlemmene fra styret via meg i henhold til vedtektene.
Jeg vil som klubbleder gå foran som et godt eksempel for mine medlemmer og andre. Jeg vil
inneha god våpenkultur, og utøve holdninger til sporten og softgun våpen som bidrar til å øke
sportens anseelse og troverdighet, samt å videreføre disse holdningene til andre. Jeg vil vise
respekt og varsomhet i min behandling av softgun våpen, utover det som forventes av et
vanlig medlem.
Som klubbleder vil jeg få tilgang til detaljert informasjon om forbundets avtaler med
forskjellige forhandlere. Denne informasjonen er konfidensiell og jeg vil aldri gi denne
informasjonen videre til andre enn mine medlemmer. Når jeg gir denne informasjonen videre
til mine medlemmer skal jeg påse at disse heller ikke gir informasjonen videre til andre.

______________________

______________________

sign. klubbleder

sted / dato

