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Jäsenhakemus
Jäsenyyden hakeminen
Seuran toiminta on sen perustamisesta lähtien rakentunut jäsenten talkoohengen varaan. Jokainen jäsen tuo
mukaan omaa erikoisosaamistaan. Luottamustehtävistä ei makseta palkkioita. Seura ei halua toimia pelkkänä
kajakkilainaamona, vaan jäsentensä aktiivisena yhteisönä.
Jäsenyyden ehdot
Marjaniemen melojien jäseneksi voivat hakeutua seuran oman melonnan peruskurssin suorittaneet henkilöt.
Jäseneksi voidaan hyväksyä myös muun Suomen melonta- ja soutuliiton sisältövaatimusten mukaisen melonnan
peruskurssin suorittanut henkilö, jos hallituksen määrittelemässä uusien jäsenten kiintiössä on tilaa.
Jäsenhakemuspaperit
Jäsenhakemuslomakkeen voi tulostaa nettisivuilta jäsenhakemus ( pdf, voi myös täyttää ruudulla ) tai pyytää sen
jäsensihteeriltä. Siihen tulee liittää todistus melontakurssin suorittamisesta.
Jäsenhakemus postitetaan puheenjohtajalle osoitteella:
Marjaniemen Melojat ry
c/o Eeva-Liisa Lehto
Siltavoudintie 9 B 18
00640 Helsinki
Päätösprosessi
Jäsenhakemuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä päättää seuran hallitus. Etusijalle asetetaan oman seuran
melontakurssin suorittaneet. Myös seuran kokonaisjäsenmäärä vaikuttaa päätökseen. Hallitus voi myös hyväksyä
jäseniksi muiden melontaseurojen jäseniä.
Ilmoitus päätöksestä
Kaikille hakijoille ilmoitetaan päätös puhelimitse tai kirjeellä. Jäseneksi hyväksytylle lähetetään kirje, jossa kerrotaan
maksuohjeet (ensimmäiseltä vuodelta maksetaan myös liittymismaksu) sekä perustiedot seuran toimihenkilöistä
ja tapahtumista.
Pakollinen perehdytys
Uusi jäsen on velvollinen osallistumaan vajarannassa tutustumis- ja perehdyttämistilaisuuteen, jossa tarkistetaan myös maksusuoritukset. Tilaisuuksia järjestetään alkukesästä useita ja myöhemmin tarpeen mukaan.
Tämän jälkeen jäsen on oikeutettu lunastamaan itselleen vajan avaimen.
Maksut
— seniori liittymismaksu 45 € ja jäsenmaksu 40 €
— juniori liittymismaksu 15 € ja jäsenmaksu 10 € *
— vajan avainpantti 17 €
*) Junioriksi jäsen katsotaan sen kalenterivuoden loppuun, jona hän täyttää 18 vuotta.
TULE TUTUKSI, LÖYDÄ MELONTAKAVEREITA, YHDESSÄ MELOMINEN ON TURVALLISTA!
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Lomake on interaktiivinen ja sen voi täyttää Adobe Readerissa. Mikäli täytät lomakkeen käsin, niin tekstaa.
/
Sukunimi ja kaikki etunimet ( kutsumanimi alleviivataan )

Syntymäaika ( pp.kk.vvvv )
/

Lähiosoite:

Postinumero ja -toimipaikka:
/

Puhelin:

Sähköposti:

Osallistuminen melontakursseille ( järjestäjä ja ajankohta, kopio kurssitodistuksesta mukaan! ):
													
													
Melontakokemus: ei ole

☐

kyllä

vuotta Kiinnostavat melontalajit: kunto/harrastus

☐ retki ☐

Muiden melontaseurojen jäsenyydet, luottamustoimet ja valmentajakurssit ( laji ):
													
													
Muut vapaa-ajan harrastukset ja luottamustoimet:
													
													
Erityistaidot tai ammattiin liittyvä osaaminen, jolla tarvittaessa voin tukea seuran talkoo- yms. toimintaa
( rakentaminen, atk, ohjelmointi, tiedotus, ruoanlaitto, esiintymistaidot ... ):
													
													
Vakuutan olevani uimataitoinen: kyllä

☐ Minulle saa lähettää sähköpostilla seuran uutiskirjeitä: kyllä ☐

Kun Sinut on hyväksytty MaMen jäseneksi, saat laskun, jossa veloitetaan liittymis- ja jäsenmaksu sekä
halutessasi avainpantti. Haluan lunastaa MaMen vajan avaimen: kyllä
en

☐ ☐

Aika ja paikka:

Hyväksytty hallituksen kokouksessa:

Allekirjoitus:

/

20

Allekirjoitus:

