Ansökan om medlemskap
Ung Media Sverige 2017
En förening som vill bli medlem i Ung Media måste ha haft ett årsmöte där föreningen bildades, stadgar antogs och
styrelse valdes. Årsmötesprotokollet och stadgar måste bifogas när du skickar in denna blankett. Behöver ni hjälp med
årsmöte, stadgar eller liknande, besök www.ungmedia.se/driva-medieforening. Har ni ytterligare funderingar, tveka inte
att ringa kansliet på 0733 - 77 77 62 eller maila info@ungmedia.se.
När ni har skickat in er ansökan kommer den att granskas och skulle något saknas hör vi av oss. När ni blir godkända som
medlemsförening får ni ett välkomstbrev som skickas till er kontaktpersons adress.

1. Om föreningen
Här fyller ni i information om er förening. Har er förening ingen egen adress så fyll i kontaktpersonens adressuppgifter.
Hit skickas information rörande Ung Media Sverige och ert medlemskap.
Föreningens namn

Kontaktperson. För- och efternamn

Adress

Postnummer

Telefonnummer

E-post

Postort
Ev. webbsida

2. Stadgar och säte
Föreningen har antagit Ung Medias exempelstadgar. Dessa är ifyllda med föreningens uppg. och bifogade i ansökan.
Föreningen har antagit egna stadgar. Dessa är bifogade i ansökan.
Föreningens säteskommun

Datum för föreningens bildande

3. Styrelsen
Ange tre av de personer som valts till styrelsen för verksamhetsåret 2017.
Totalt består styrelsen av
personer.
För- och efternamn
Personnummer

Adress
Styrelsepost

E-post

För- och efternamn
Personnummer

Personnummer
E-post

Postort

Telefonnummer

Datum för medlemskap

2017-

Adress

Kön:

Postnummer

Styrelsepost

E-post

För- och efternamn

Postnummer

Man

Kvinna

Annat

Kvinna

Annat

Kvinna

Annat

Postort

Telefonnummer

Datum för medlemskap

2017-

Adress

Kön:

Postnummer

Styrelsepost

Man

Postort

Telefonnummer

Datum för medlemskap

2017-
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4. Verksamhet
Kryssa i minst en ruta som bäst överensstämmer med er verksamhet.
Tryckt tidning

Webbtidning

Radio

Film

Foto

Annat: (Ange vad)

Kryssa i minst en ruta där er verksamhet i första hand äger rum.
Högstadium Gymnasium
Universitet/Högskola
Ej skolbundet

Annat: (Ange var)

För att bli medlem i Ung Media måste föreningen ha haft mediarelaterad verksamhet. Beskriv föreningens verksamhet
hittills, det kan exempelvis vara att ha haft ett redaktionsmöte, planerat en inspelning, sänt ett radioprogram eller
fotograferat.
Beskriv verksamheten ni har haft

5. Underskrifter
För att er anmälan ska vara giltig krävs underskrift av en styrelsemedlem.
Personen som skriver under ska även vara uppskrivna under punkt 3 i ansökan, “Styrelsen”.
I och med underskriften intygar jag på heder och samvete:
1) att lämnade uppgifter är korrekta.
2) att föreningen har haft ett årsmöte under 2016/2017 dit alla medlemmar var kallade eller ett möte under 2016/2017 där föreningen bildades.
3) att föreningen inte rapporterar medlemmar eller verksamhet till något annat riksförbund än Ung Media som får bidrag från Ungdomsstyrelsen.
4) att föreningen är öppen för alla som vill bli medlemmar.
5) att ingen i föreningens styrelse företräder ett företag som föreningen har betydande affärer med.
6) att föreningen inte får bidrag från Riksidrottsförbundet för sina sammankomster.
Datum

Ort

Underskrift

Namnförtydligande

6. Checklista

Hur fick du/ni höra talas om
Ung Media Sverige?

Detta måste finnas bifogat i er ansökan:
1. En ifylld ansökan.
2. Ett underskrivet årsmötesprotokoll från 2016 eller 2017.
3. Föreningens stadgar. De egna stadgarna eller Ung Medias exempelstadgar,
ifyllda med föreningens egna uppgifter.

Ansökan postas till:
Ung Media Sverige
Instrumentvägen 17
12653 Hägersten
Eller mailas med bilagor till
info@ungmedia.se
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Annan medlemsförening
Vänner
Webben
Annons
Mässa/konferens
Skolan
Annat:

