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Nf  Eos Telefon 0700 527 477 (telefonsvarare) 

c/o Lars Berglund E-post: naturistforeningen.eos@gmail.com 

Borevägen 6 C Plusgiro: 435 95 93-3 

141 32 Huddinge 

 

MEDLEMSANSÖKAN 

Observera: Läs texten på sidan 2 noga. 

Sökande 
Efternamn och Förnamn Född (år, mån, dag) 

Utdelningsadress Tel. bostad 

Postnummer och postadress Tel. mobil 

E-post  Önskar du information via e-post eller brev 

 E-post ❑Brev ❑  

Medsökande 
Efternamn och Förnamn Född (år, mån, dag) 

Tel. mobil 

E-post  Önskar du information via e-post  

 Ja ❑Nej ❑ 
 

Medlemskap i annan SNF-förening  Jag vill byta huvudmedlemskap till Eos 

 Ja ❑Nej ❑ 

 

 Ort och datum 

 Namnteckning, sökanden  Namnteckning, medsökande 

Fylles i av styrelsen 
Antagen: Medlems nr sökande Medlems nr medsökande 

 

Betalt:  Utskick:  SNF:  Med.reg:

file:///C:/DOWNLOAD/DOCUMENTS/DFB/Eos/naturistforeningen.eos@gmail.com
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För att medlemsansökan ska kunna behandlas av styrelsen, 
måste du betala in gällande medlemsavgift i förskott. Om din 
ansökan mot förmodan inte skulle bifallas, återsändes din 
avgift omedelbart. 

 
Våra medlemmar indelas i följande kategorier: 

Enskild person  
Par – två personer boende på samma adress 
Ungdomsmedlem (15-25 år)  Angående ungdomsmedlemskap, se Nf Eos stadgar § 5 mom. 3. 

Aktuell medlemsavgift för år 2018  

Enskild person = 375 kr  
Par = 550 kr  
Ungdomsmedlem = 100 kr 

Medlemsavgiften betalas in på plusgiro 435 95 93-3  
(Meddelande till betalningsmottagaren: Ange namn och ”Årsavgift”) 

När du har betalat medlemsavgiften, skicka den ifyllda och undertecknade blanketten till: 
 
Nf Eos 
c/o Lars Berglund  
Borevägen 6 C  
141 32 Huddinge  

Det går även att scanna in blanketten och sända den via e-post till 
naturistforeningen.eos@gmail.com 

Medlemskap i Nf Eos ger er också förbundets tidning ”Tillsammans” med fyra 
nummer per år, reducerade avgifter på naturistföreningsanslutna inomhusbad 
samt tillgång till evenemang anordnade av föreningen. 

Välkommen till Naturistföreningen Eos 
 

 

 

Nf Eos är ansluten till Sveriges naturistförbund, SNF,  
som är riksorganisation för Sveriges naturistföreningar. 
http://www.scandinavianaturist.org 

 

Eos Hemsida: http://www.scandinavianaturist.org/EOS/ 
Eos E-post: naturistforeningen.eos@gmail.com 
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