
ANSÖKAN OM INTRÄDE I 
SVENSKA KYRKANS UNGA 
 

Svenska Kyrkans Unga ______________________________________________________________________ (lokalavdelningens namn) 
ansöker härmed om inträde som lokalavdelning i Svenska Kyrkans Unga. 

 

Här finns vi 
Församling 

Pastorat 

Stift 

 

Vi bifogar: 

o Lokalavdelningens stadgar 
o Protokoll från konstituerande möte 
o Yttrande från kyrkorådet (om sådant finns) 

 

Lokalavdelningens adresser 
Adress för post 

Postnummer Postort 

Adress för leveranser (paket och liknande). Ej boxnr! 

Postnummer Postort 

 

Underskrifter 
   

Kontaktperson & datum  Kontaktperson & datum 

   

Namnförtydligande  Namnförtydligande 

 

DISTRIKTSORGANISATIONENS ANTECKNINGAR 

Tagit del av ansökan den:                      Underskrift: 

FÖRBUNDSKANSLIETS ANTECKNINGAR 

Godkänd den:                      Underskrift: 

Lokalavdelningsnummer:       



Våra kontaktpersoner är 
Namn Personnummer (10 siffror)  � Jag är redan medlem 

 
Medlemsnr: __________________________________ 

 

� Jag vill bli medlem 
Jag vill bli medlem i Svenska Kyrkans Unga och ställer mig bakom 
idén som lyder: ”Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av 
unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.” 

Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf finns på hemsidan. 
 
Underskrift 
 
 
_____________________________________________ 

Adress  

Postnummer Postort  

E-postadress  

Telefon Mobil  

 

 

 

Namn Personnummer (10 siffror)  ☐ Jag är redan medlem 
 
Medlemsnr: __________________________________ 

 

☐ Jag vill bli medlem 
Jag vill bli medlem i Svenska Kyrkans Unga och ställer mig bakom 
idén som lyder: ”Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av 
unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.” 

Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf finns på hemsidan. 
 
Underskrift 
 
 
_____________________________________________ 

Adress  

Postnummer Postort  

E-postadress  

Telefon Mobil  

 

 

 

Registeransvarig är 
Namn Personnummer (10 siffror)  ☐ Jag är redan medlem 

 
Medlemsnr: __________________________________ 

 

☐ Jag vill bli medlem 
Jag vill bli medlem i Svenska Kyrkans Unga och ställer mig bakom 
idén som lyder: ”Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av 
unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.” 

Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf finns på hemsidan. 
 
Underskrift 
 
 
_____________________________________________ 

Adress  

Postnummer Postort  

E-postadress  

Telefon Mobil  

 
 
 
 

När lokalavdelningen godkänts läggs ovanstående personuppgifter in i Svenska Kyrkans Ungas Medlemssidor som är vårt webbaserade 
medlemsregister. För att logga in på Medlemssidorna behövs ett lösenord. Den som registrerar sig själv som medlem kan välja ett lösenord och 
den som registrerats av annan kan få ett lösenord skickat till sig genom att klicka på ”Glömt lösenordet” på startsidan. En förutsättning för att 
det ska fungera är att medlemmen har en angiven e-postadress. Medlemskortet skapas på Medlemssidorna så att medlemmen själv kan skriva 
ut det från sin sida. 

Den som är registeransvarig kommer att få information om när lokalavdelningens sida är upplagd på Medlemssidorna. Så snart den har fått sin 
behörighet kan den administrera lokalavdelningens sida och hjälpa medlemmar. Det är också den som förbundet och distriktet vänder sig till 
när det gäller registerfrågor. Den som är registeransvarig har tillgång till uppgifter som medlemmarna i lokalavdelningen har lämnat. Ett 
förtroende som innebär ett särskilt ansvar. Uppgifterna på Medlemssidorna får endast användas för Svenska Kyrkans Ungas verksamhet. 
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