
 

Klubbinformation 
 

• Öppna blanketten i Adobe Acrobat Reader – inte i Webbläsaren. Fyll i 
alla fält – inte bara de som ändrats. 

• Spar blanketten med nytt namn som innehåller klubbens namn.  
T.ex. ”Min-FK.pdf”.  

• Skicka blanketten med e-post till RSF: adress@rsf-fotoklubbar.org  
 

Klubbinformation (2017-12) 

 

Fotoklubb       
Ange klubbens adress för 
eventuella postala utskick. 

Eventuell c/o       
 

Gatuadress/Box       
 

Postnummer       
 

Postanstalt       
 

   

E-post i st f post RSF skickar all information via e-post när så är möjligt.  Ange därför epost-
adress(er) till klubben för att säkerställa att klubben får all vår information. 

 

E-post-adress 1       
Ange klubbens adress för 
e-post-utskick. 

E-post-adress 2       
Två adresser kan anges 
för e-post-utksick. 

Hemsida       
Ange adressen för 
klubbens hemsida 

   

Ordförande       
 

  E-post       
 

  Telefonnr       Mobilnr       
 

Kontaktperson       
Anges endast om annan 
än klubbens ordförande. 

  E-post       
 

  Telefonnr       Mobilnr       
 

Kassör       Kontakt för fakturor 

  E-post       
E-post-adress dit vi kan 
skicka fakturor 

  Telefonnr       Mobilnr       
 

   

Antal ex Årsbok  
Ange antal ex. av RSF:s årsbok klubben önskar som årligen liggande 
beställning.  Kostnad per bok framgår av vår hemsida – RSF:s Årsbok. 

Bildbedömning     
Skriv JA om klubben vill bedöma bilder åt andra fotoklubbar.   
Skriv NEJ annars. 

   

Antal 
medlemmar     

Varav ungdomar, 25 
år eller yngre     

Varav antal 
kvinnor i klubben     

Distrikt   

   

Datum        

Uppgiftslämnare        
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