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Ansökan om medlemskap i Tillberga GrannskapsService 

Ekonomisk Förening (TGS) 

Jag har tagit del av stadgarna för TGS och ansöker härmed om medlemskap för: 

Fysisk person som är bosatt inom föreningens verksamhetsområde och/eller  

nyttjar föreningens tjänster. Personer som ingår i samma hushåll kan utnyttja 

rabatter gemensamt, men har bara en röst på stämman och medlemskapet  

kan därför bara stå på en person. Medlemsinsats 200 kr och medlemsavgift  

100 kr/år. 

Juridisk person, d v s företag, förening eller annan organisation, som 

bedriver verksamhet inom verksamhetsområdet och/eller samarbetar med 

föreningen. Medlemsinsats 1.500 kr och medlemsavgift 400 kr/år. 

Namn 

Adress 

Postnr Postadress Telefonnr 

E-postadress

Datum Underskrift 

Jag har tagit del av information om personuppgiftsbehandling enligt lagen 

om ekonomiska föreningar och dataskyddsförordningen GDPR,  

se baksidan! 

Styrelsen kommer snarast, normalt inom en månad från det att ansökan inkommit till  

föreningen, att avgöra frågan om medlemskap. Därefter kommer Ni att få en faktura på  

medlemsinsatsen samt den första årsavgiften. När betalningen har kommit in till oss skickar 

vi hem Ert medlemskort men Ni kan redan nu börja utnyttja befintliga medlemsrabatter  

genom att lämna in en medlemsansökan och uppge namn och när Ni lämnat in Er ansökan. 
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Information om personuppgiftsbehandling 

Den personuppgiftsbehandling som kommer att utföras i samband med medlemskapet är 

nödvändig för fullgörandet av medlemsvillkoren och kommer att ske i enlighet med svensk 

lag och dataskyddsförordningen GDPR. Föreningen är personuppgiftsansvarig och ansvarar 

för att föra medlemsförteckning enligt lagen om ekonomiska föreningar.  

Medlemsförteckningen kommer att lagras i en databas som ska innehålla uppgift om namn, 

postadress, tidpunkt för inträde och utträde ur föreningen samt inbetalda och återbetalda 

medlemsinsatser och medlemsavgifter. Medlemsförteckningen ska hållas tillgänglig för var 

och en som vill ta del av den. Medlemsförteckningen ska bevaras minst 7 år efter föreningens 

upplösning. 

Varje medlem har rätt att, på begäran och utan kostnad, få en skriftlig uppgift från föreningen 

om sitt medlemskap och betalda medlemsinsatser. Du har även rätt att begära att få felaktiga 

personuppgifter ändrade, överflödig information begränsad och ogrundad behandling raderad. 

En sådan begäran kan skickas till kontoret@tillbergags.nu eller genom att kontakta kontoret 

på 021-81 65 00. Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritetsskydds-

myndigheten med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen, 

men vi hoppas så klart att du i första hand vänder sig till oss för frågor och begäranden kring 

vår personuppgiftshantering. 
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