ÅMK Medlem 2020
Medlemsavgiften för 2020
0 – 17 år: 10 € 18 – 65 år: 25 €
66- år: 10 €
Stödmedlem: 20 €
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✓ Om du betalar för flera medlemmar på samma
betalning, skriva in samtliga medlemsnummer i
meddelanderutan. Vet du inte medlemsnumret –
skriv in fullständigt namn, adress, födelsedata, telefonnummer och e-postadress på samtliga i meddelanderutan. (Får all info inte plats, skriv namnen i
meddelanderutan och maila övriga uppgifter till
info@amk.ax)
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✓ OBS! För att få använda ÅMK:s banor eller delta
i träningar och tävlingar arrangerade av ÅMK, ska
medlemsavgiften vara betald!
✓ Har du nya kontaktuppgifter eller kanske inte vill
vara medlem längre? Maila info@amk.ax!
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✓ Om du ska lösa en tävlingslicens i AKK behöver vi
få info om detta för att kunna öppna medlemskapet i
KITI. Betala medlemsavgiften snarast möjligt och
meddela oss sedan (t.ex. via info@amk.ax) om din
licens. (Du måste varje år du ska ha tävlingslicens
meddela oss om detta!)
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✓ Digitala medlemskort sköts via appen KLOINK.
Mer info hittar du på hemsidan. Önskar du även i
fortsättningen få medlemskortet som plastkort ber
vi er maila detta till info@amk.ax i samband
med betalningen av medlemsavgiften.

Senaste uppdateringarna om vad som är på gång inom föreningen

- Följ oss på föreningens facebook-sida
- Information om föreningens och sektionernas verksamheter hittar ni även på www.amk.ax
Som medlem i ÅMK godkänner du även att dina medlems- och personuppgifter används i enlighet med vad som sägs i ÅMK:s beskrivning om
hantering av personuppgifter enligt dataskyddsförordning (mer info hittar du på hemsidan www.amk.ax).
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Från konto nr

IBAN

BIC

FI12 660100 022 80311
Ålands Motorklubb
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