Ansökan om medlemskap i Kulturföreningen Ebeneser

Föreningens namn:
Organisationsnummer:
Kontaktperson:
Telefonnummer:
Mailadress:
Besöksadress:
Faktureringsadress:
Följande handlingar bifogas med ansökan. Dessa uppgifter kommer att lagras i
Kulturförenings medlemsregister.
•
•
•

Föreningens stadgar
Föreningens senaste årsmötesprotokoll samt konstituerande styrelsemöte där
firmatecknare framgår
Registreringsbevis

Vi har tagit del av Kulturföreningen Ebenesers stadgar, värdegrund samt alkoholoch drogpolicy. Genom vår ansökan om medlemskap bekräftar vi att verka i enlighet
med dessa.
Ansökan signeras av behörig firmatecknare.
Ort och datum:
Underskrift

Underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Hur blir vi medlem?

Ansökan om medlemskap ställs skriftligen till Kulturföreningen Ebeneser
via föreningens verksamhetsledare. Beslut om medlemskap tas i
Kulturföreningen Ebenesers styrelse.
Vad händer efter att vi gjort en ansökan?
Medlemskap är aktivt efter godkännande från kulturföreningens styrelse,
och registrerad inbetalning av betalning av medlemsavgiften. Styrelsen
består av årsmötets valda representanter från medlemsföreningarna.
Om medlemskap

Ni kan teckna medlemskap när som helst under året. Medlemskap löper
årsvis och medlemsavgiften ska betalas inom förfallodatum för faktura
för att registreras som medlemmar. Medlemsavgiften för kommande
verksamhetsår ska vara inbetald senast 31/12 för att ni ska beredas
representation och rösträtt vid årsmötet, få lämna in motioner samt få
nominera personer till styrelsen. Övriga förmåner som medlem inträder
så snart medlemsavgiften är betald.
Som medlem hyr ni lokalen inklusive dess tekniska utrustning och tar del
av Ebenesers service och tjänster. Ni får även behålla överskott från ert
arrangemang, detta som ett led i att stärka er förenings ekonomi och
därmed stimulera till fler arrangemang. Ni som förening är med och
påverkar Ebenesers verksamhet genom representation på föreningens
årsmöte, rösträtt på årsmötet, rätt att lämna motioner och förslag, delta i
fastställandet av verksamhetsplan och budget, rätt att nominera och
delta i val av ordförande och styrelseledamöter i Ebenesers styrelse. Ni
som förening får mervärden som olika medlemsförmåner som ramavtal
och inbjudan till utbildningar och workshops.

Varför ska vi bli medlemmar?

För att beredas möjligheten att aktivt vara delaktig i, forma och utveckla
verksamheten och kulturlivet i Luleå och Norrbotten. För att i egen regi
skapa och arrangera kulturarrangemang inom Ebeneser.
Ett medlemskap ger många mervärden för den ideella kulturföreningen.
Förutom att ni har tillgång till lokalen för era arrangemang och har
inflytande inom Ebenesers verksamhet, bygger vi tillsammans strukturer
och nätverk kring Ebeneser som alla medlemsföreningar får ta del av.
• Kulturföreningen Ebeneser erbjuder nätverk, samarbete och
samverkan
• Kompetenshöjande workshops och utbildningar till medlemmar
• Tjänster, strukturer och stöd som alla medlemsföreningar får ta del av
för att förenkla och möjliggöra arrangemang
• Möjligheten att marknadsföra er förening genom offentliga
arrangemang, vilket kan leda till fler medlemmar och större
engagemang i er förening
Vad kostar ett medlemskap?

Enligt beslut vid årsmötet 2015 är avgiften för medlemskap 4000kr/år.
Medlemsavgiften storlek fastställs årligen av årsmötet.
Vem kan bli medlem?
Ideella föreningar verksamma i Norrbotten med huvudsakligt syfte att
arrangera, producera och skapa kultur. Alla arrangemang ska vara
offentliga. Se stadgarna § 2 Medlemskap.
Vem kan inte bli medlem?
Exempel på sådana som inte kan bli medlem är fysiska och juridiska
personer som bedriver näringsverksamhet, förbund eller stiftelser.

