
          

          Medlemsansökan SUIS

Somaliska ungdomsförbundet i Sverige
Kavallerivägen 24  
174 58 Sundbyberg 
 

  Föreningens namn: 

  Ansvarig kontaktperson i sökandes organisation:

  E-post kontaktperson: 

  Postnummer och postort: 

 

Antal 6 - 12 år  

  Antal 13 - 18 år  

Antal 19 - 25 år  

Okänd ålder inom  6 - 25 år  

Summa 6 - 25 år  

Övriga åldrar  

Summa av samtliga  

 

Ange det totala antalet medlemmar (6-25 år). Ange också 

 

Följande dokument ska skickas in tillsammans med ansökan:

Aktuell verksamhetsberättelse, årsmötesprotokoll och förenings

 

Ort och datum:.......................................

 

Medlemsansökan SUIS  

Somaliska ungdomsförbundet i Sverige (SUIS)   Telefon: 08 - 428 701 32  
 Email: info@ungasomalier.org
 www.ungasomalier.org 

  Organisationsnummer:

i sökandes organisation:   Telefon kontaktperson:

  Län: 

Tjejer Killar 

 

 

 

 

 

 

 

25 år). Ange också det totala antalet medlemmar i övriga åldrar.

Följande dokument ska skickas in tillsammans med ansökan: 

årsmötesprotokoll och föreningsstadgar  

..........................................  Namnteckning:......................................

   Bankgiro: 167-4 
Email: info@ungasomalier.org 

   

Organisationsnummer: 

Telefon kontaktperson: 

Totalt Antal 

 

 

 

 

 

 

 

medlemmar i övriga åldrar. 

............................................. 



          

          Medlemsansökan SUIS

Somaliska ungdomsförbundet i Sverige
Kavallerivägen 24  
174 58 Sundbyberg 
 

 

Information! 

Första år kostar det inget att vara medlem, 

beslutar vilken medlemsavgift det ska vara just där du bor

Du kan alltid vara med och påverka vilken medlemsavgift ni ska ha genom att vara med på medlemsmötet 

eller på årsmötet. 

NYA MEDLEMMAR fyller i sina personuppgifter till höger, väljer distrikt

vara med i. 

 

ÄR DU ÖVER 25 ÅR bör istället bli medlem i SUIS VÄNNER. Detta för att vi lättare ska kunna se vilka som hör 

till vår målgrupp (6-25 år). Detta gör du på förbundets hemsida.

 

Alla befintliga medlemmar får varje år ett brev hem där de måste bekräfta sitt medlemskap (via vår hemsida 

eller sms) så vi vet att ni fortfarande vill vara med i våra aktiviteter samt få utskick oc

som händer i just ditt närområde. 

 

Ju fler medlemmar vi är desto mer kan vi hitta på tillsammans, så vi skulle bli väldigt glada att ha dig som 

medlem!  Ange antal medlemmar (6-

Välkommen med din ansökan!

 

Medlemsansökan SUIS  

Somaliska ungdomsförbundet i Sverige (SUIS)   Telefon: 08 - 428 701 32  
 Email: info@ungasomalier.org
 www.ungasomalier.org 

Första år kostar det inget att vara medlem, SUIS sedan är det din lokala Organisation/avdelning

beslutar vilken medlemsavgift det ska vara just där du bor 

Du kan alltid vara med och påverka vilken medlemsavgift ni ska ha genom att vara med på medlemsmötet 

fyller i sina personuppgifter till höger, väljer distrikt och eventuell avd

bör istället bli medlem i SUIS VÄNNER. Detta för att vi lättare ska kunna se vilka som hör 

gör du på förbundets hemsida. 

je år ett brev hem där de måste bekräfta sitt medlemskap (via vår hemsida 

eller sms) så vi vet att ni fortfarande vill vara med i våra aktiviteter samt få utskick oc

an vi hitta på tillsammans, så vi skulle bli väldigt glada att ha dig som 

-25 år). Ange också antal medlemmar i övriga åldrar.

Välkommen med din ansökan! 

   Bankgiro: 167-4 
Email: info@ungasomalier.org 

   

Organisation/avdelning som 

Du kan alltid vara med och påverka vilken medlemsavgift ni ska ha genom att vara med på medlemsmötet 

och eventuell avdelning som de vill 

bör istället bli medlem i SUIS VÄNNER. Detta för att vi lättare ska kunna se vilka som hör 

je år ett brev hem där de måste bekräfta sitt medlemskap (via vår hemsida 

eller sms) så vi vet att ni fortfarande vill vara med i våra aktiviteter samt få utskick och information om vad 

an vi hitta på tillsammans, så vi skulle bli väldigt glada att ha dig som 

25 år). Ange också antal medlemmar i övriga åldrar. 


