Mariestads Pistolklubb

INTYG OM AKTIVT MEDLEMSKAP.
Svenska Pistolskytteförbundet som auktoriserat förbund.

HUR FYLLER MAN I BLANKETTEN?
Det finns 3 olika blanketter beroende på vad du söker på:
Första vapnet.
Förnyelse av tillstånd.
Ytterligare vapen.
Maila till sekreterare@mariestadspistolklubb.se för att erhålla senaste version av blanketter.
Principen är lika för de tre blanketterna men detaljkraven skiljer sig åt.
Fyll i den redigerbara PDF filen på datorn och skriv sedan ut den.
Om du söker på vapen som inte ingår i Pistolskytteförbundet måste du kontakta
styrelsen för mera information. (vapengrupp A, B, C, R eller M ingår i Pistolskytteförbundet)
Fyll i PDF filen på dator och skriv ut den.
Bifoga kopia på giltig legitimation. (endast vid ansökan av första vapen)
Notera när du blev medlem, är du osäker fråga sekreteraren.
Nummer på pistolskyttekortet, bifoga kopia.
Fordringarna för guldmärket, bifoga kopia på blankett eller kopia på blankett inklistrad i
loggbok.
Endast ett vapen per ansökan, anges hur det skall användas, vapengrupp,
piplängd måste vara med.
Datum för aktivitet redovisas med markering i kopia på loggbok. Varje enskild
aktivitet skall vara spårbar. Datum för tävling redovisas med markering på
aktuell sida i kopia på resultatlista. (datum senaste 2 åren tolkas att 4 aktiviteter
skall vara äldre än ansökningsdatum minus ett år.)
Notera hur du har bidragit till klubben, minst 4 timmar.
Skriv under.
Lämna ifylld blankett till sekreteraren, senast 1 vecka före nästkommande styrelsemöte.
Behöver du hjälp meddelas sekreteraren, som då kommer att hjälpa dig. Hjälpen får du
veckan före nästkommande styrelsemöte efter överenskommelse med sekreteraren.
Ansökan kommer ej att behandlas om ej 6 månade respektive 1 år förflutit eller om
den inte är komplett med alla uppgifter.
Sekreteraren kontrollerar och signerar inlämnade uppgifter. Vid nästkommande
styrelsemöte behandlas din ansökan.
Din ansökan kommer att sparas i 5 år, för att finnas som underlag för nästa aktivitetsintyg,
därefter kommer den att makuleras.
När din ansökan är beviljad av styrelsen skickar sekreteraren in intyget direkt till polisen.
Du får ett mail från sekreteraren att intyget är inskickat.
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