Hej alla motorintresserade

Nu är det dags att betala medlemsavgiften till JMK för 2022
Följande medlemskap och årsavgifter gäller för 2022:
-

Senior

250:-

-

Junior

50:-

-

Familjemedlemskap

-

Funktionärsmedlemskap

-

Stödmedlemskap*

400:-

(till och med året du fyller 17 år)
se nedan
se nedan

100:-

(*ej rösträtt, registreras ej hos centralorg. såsom SBF, Svemo etc., erhåller ej medlemskort)

-

Vänligen betala omgående, helst före 2021-11-30 årsavgiften till JMK BankGiro 334-8463
Märk betalningen med namn, e-post och om möjligt medlemsnummer.
Betalar du för flera medlemmar, skicka även mail till medlem@jmk.nu vilka som avses och deras
e-postadresser.
För ny medlem, märk med namn och maila kontaktuppgifter inkl. e-postadress & personr. till
medlem@jmk.nu

OBS! För er som har licens är det extra viktig att betala före ovanstående datum för att vi ska hinna
ta bort de licensspärrar som nu finns i SBF system.
- Familjemedlemskap: gäller för samtliga familjemedlemmar som är folkbokförda på samma adress
och som fyllt minst 7 år. Maila namn, adress e-post adress och personnr. till medlem@jmk.nu
- Funktionärsmedlemskap: JMK står för ett gratis medlemskap om du uppfyller nedanstående krav:
- Du får inte vara aktiv utövare i någon SBF-motorsportgren eller ha tävlingslicens.
- Du ska inneha giltig SBF funktionärslicens nivå F eller C.
- För de som inte har utbildning för licens nivå F & C bistår klubben med utbildning
- Du ska hjälpa till som funktionär inom JMK minst 1 gång under året.
- För högre funktionärslicenser (B & A) utgår inget fritt medlemskap
Om du vill erhålla fritt medlemskap 2022 enligt ovan skicka mail med kontaktuppgifter inkl e-post
adress & personnr. till medlem@jmk.nu
K-G har efter mångårig gärning avsagt sig fortsatt administration av medlems-och licensfrågor.
Har ni frågor framöver så är ni välkommen att kontakta Per-Åke Persson.
Kontakt: pepper6210@gmail.com mobil: 076-882 80 60
Tack för att du är medlem i Jämtlands Motorklubb
Vi ser fram mot ett bra motorsportår 2022 / JMK Styrelse

