ANSÖKAN OM MEDLEMSKAP - SWEA Washington DC
Jag ansöker om: (förtydligande av de olika medlemskapen finns på sidan 2)
□Nytt medlemskap
□Portomedlemskap
(TEXTA TYDLIGT)
Efternamn (för medlemsregister)

□Förnyande av medlemskap
□Nytt medlemskap efter den 1 sept.

□Ungdomsmedlemskap

Förnamn

Partners namn (frivilligt)

Gatuadress
Postadress (inkl postnummer)
Tel bostad (inkl lands/riktnr)

Tel arb (inkl lands/riktnr)

Tel mobil (inkl lands/riktnr)

Fax hem/arb (inkl lands/riktnr), Skype namn

E-postadress bostad (föredrar SWEA korrespondens hit _____)

E-postadress arb (föredrar SWEA korrespondens hit _______)

Gatuadress sommarbostad: (frivilligt)
Postadress sommarbostad: (frivilligt)
Tel sommarbostad: (frivilligt)

Fax sommarbostad: (frivilligt)

Flicknamn

Hemort (uppvuxen i)

Yrke/Verksamhet

Födelseår (under 25 år $30.00)

Länder jag bott i
Tidigare medlem i SWEA (var och när)
Datum betalt-Endast for kansliet

Bet. typ-For kansliet

Dbase-Endast for kansliet

Markera här om Du inte vill att SWEA lämnar ut Din address till föreningar eller företag, i syften som faller inom SWEAs
målsättning.
Markera här om Du inte vill att SWEA visar ditt foto på vår hemsida.
Namnteckning

Datum

Namnteckning

Datum

►Fortsättning

på nästa sida!

►Fritidsintressen (frivilligt)
Professionella .....................................................................................................................
Kulturella .............................................................................................................................
Fritid ....................................................................................................................................
Annat som vi kan vilja veta .................................................................................................
►Jag vill aktivt delta i:
□Styrelsearbete
□Program
□SWEA-Blad
□Projekt
□Utskick
□PR
□Fundraising
□Stipendier □ SWEAs Basar □Medlemskontakter
□Annat
............................................................................................................................................
► Jag har ......... barn i åldern ..................... som heter .................................................
(för svenskundervisning, lekgrupper och medlemsboken)

► Jag har folkdräkt från ..................................................................................................
► Årsavgift:
• Nytt medlemskap $55
• Förnya ditt medlemskap $55
• Ungdomsmedlemskap (mellan 18-25 år) $30
• Portomedlemskap $30
• Nya medlemmar som ansöker efter den 1 sept. $30
► Betalningsalternativ:
1. Sänd medlemsblankett och check utställd på ”SWEA Washington DC” till SWEA
Washington DC, c/o Medlemskap, 2900 K Street NW #503, Washington, D.C. 20007
2. Skicka blanketten elektroniskt till sweadc.members@gmail.com, och betala med Paypal
genom att gå till Ansökan om Medlemskap på http://washingtondc.swea.org/ansokan-ommedlemskap/.
► Foto
Vänligen skicka ett ansiktsfoto för medlemsboken till oss på sweadc.members@gmail.com

