
Ansökan 
  Medlemskap i OBF 
  Bryggplats Oxnö 
  Trailerplats Oxnö 
  Uppläggningsplats Oxnö 

Båtfabrikat Båtens mått, anges i centimeter, inkl badbrygga och peke 

LÖA Bredd  Djup Vikt 
Beskrivning, (utseende, färg o dyl.) för att identifiera båten 

Båtens namn Tillv år båt Släpjolle J/N VHF J/N Anropssignal 

Försäkringsbolag Försäkringsnummer Költyp 
  Långköl             Fenköl 
  Centerbord        Okänd 

Finns båten på OBF idag 

  Ja, bryggnummer:............................    Nej, Datum då ni önskar anlända med båten:.............................. 

 Båten är TBT fri.   Intyg bifogas om båten är tillverkad före 1989. 

Vinterplats 
på OBF 

   Jag vill att OBF tar upp båten 
Standardyta för vinterplats är: 
LÖA + 80 cm, bredd + 80 cm 

Förbindelse 

GDPR 

Underskrift 

Ansöknings-/inträdesavgift om 500:- skall vara insatt på föreningens bankgiro 853-3945 för att ansökan ska 
kunna behandlas. Om min ansökan blir godtagen förbinder jag mig att rätta mig efter föreningens stadgar och 
de beslut som fattas av föreningsmöte och styrelse. 

OBF följer lagstiftningen kring GDPR och genom ansökan om att bli medlem godkänner du vår hantering av 
personuppgifter. Läs gärna mer på sidan ”GDPR Regler för OBF” på vår hemsida. Till OBF:s GDPR-policy

................................................................................     .............................................................................. 
Ort och datum      Underskrift 

Hamnkapten 
Bryggplats nr Anmärkningar Datum och signatur 

Trailerplats nr 

Datakörning 
Registrerad datum Fakturerad datum Medl nr Anmärkningar Datum och signatur 

Styrelsens 
noteringar Ansökan      Enl protokoll 

  Bifallen         Avslagen 
Datum Underskrift 

Förnamn, Efternamn Personnummer (åååå-mm-dd-nnnn)

Person- 
Utdelningsadress (gata, box el dyl.) Tel hem (även riktnr) 

uppgifter Ortsadress (Postnummer, ortsnamn) Tel arb (även riktnr) 

Nautisk kompetens Yrke Mobilnr 

E-postadress Jag önskar pappersfaktura via post

Kunskaper som kan vara till nytta för förenings- och varvsarbetet 

Båtuppgifter Båttyp 
  Motorbåt    Segelbåt 

Båtmaterial 
  Plast     Stål      Trä 

Motortyp 
  Inombordsmotor    Utombordare 

Oxnö Båtförening 

Rev. datum:
20200120

(Fakturering sker via e-post)
Hur kom Du/Ni i kontakt med OBF?

http://obf.oxnobatforening.se/gdpr-policy/
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