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Välkommen som medlem i Svenska Finnjolleförbundet!
Svenska Finnjolleförbundet bildades 1954 och är ett av Internationella Finnjolleförbundets
nationella förbund. Vår målsättning är att utveckla Svensk Finnjollesegling - ge bra service till
medlemmarna och på olika sätt arbeta för "att öka bredden". Den sociala gemenskapen och bra
tävlingar, är viktig för att nå målet att få fler att segla Finnjolle, Olympisk enmansjolle i 66 år, 1952
- 2018.

Aktiv medlem
Som aktiv medlem bidrar du till att utveckla svensk finnjollesegling.
För att delta i kappseglingar med din finnjolle i Sverige och internationellt krävs att du betalar
aktivt medlemskap i Svenska Finnjolleförbundet varje år. Som aktiv medlem i Svenska
Finnjolleförbundet får du:
-

delta i regattor där Finnjolle ingår i en klass.

-

tillgodoräkna dig poäng i den nationella finnjolleserien, Sverige Cupen.

-

delta i rankingtävlingar för EM/VM. (uttagning till EM/VM administreras av förbundet)

-

delta i svenska mästerskapen och klassmästerskap för finnjolle

-

möjlighet att påverka och rösta på medlems- och årsmöten

-

tidningen Finnfare hemskickad till dig

-

annonsera på Svenska Finnjolleförbundets hemsida

För att delta i kappseglingar krävs också att du tecknar en Tävlingslicens från Svenska
Seglarförbundet. Läs mer på www.svensksegling.se.
Stödjande medlem
Som stödjande bidrar du till att utveckla svensk finnjollesegling.
Som stödjande medlem i Svenska Finnjolleförbundet får du:
-

tidningen Finnfare hemskickad till dig

-

annonsera på Svenska Finnjolleförbundets hemsida

Medlemskap
Ditt medlemskap börjar gälla från den dag då erlagd medlemsavgift är mottagen av Svenska
Finnjolleförbundet. Medlemskapet löper automatiskt ut vid årsskifte och förlängs vid erlagd
medlemsavgift. Aktuella medlemsavgifter hittar du på www.finnjolle.se.
Samtycke
Som medlem samtycker du till att Svenska Finnjolleförbundet får behandla dina personliga
uppgifter i enlighet med förbundets integritetspolicy. Den finns att ladda hem på hemsidan
www.finnjolle.se under fliken finnjollen/finnjolleförbundet.
Frågor
Har du frågor kring ditt medlemskap kan du kontakta finnjolleförbundets styrelse.
Kontaktuppgifter finns på hemsidan www.finnjolle.se.

