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Bli medlem i Riksförbundet för ME-patienter
Dagens datum
Efternamn

Förnamn
Gatuadress
inkl. ev. c/o

Postnummer

Ort

Telefon mobil

Telefon annan

E-post

Har ej e-post

Län

Kommun

Kön

Kvinna

Man

Annat/vill ej uppge

Födelseår

Om öppen/sluten lista

Adress och kontaktuppgifter för medlem på öppen lista kan delas med andra medlemmar, t ex för att hitta andra
medlemmar i närområdet. Adress och kontaktuppgifter för medlem på sluten lista delas aldrig med andra medlemmar.

Lista

öppen lista

sluten lista

Om medlemskap

Vi har fyra typer av medlemskap som är öppna för alla, oavsett om du är ME/CFS-patient, anhörig eller bara intresserad av de frågor vi driver.
Huvudmedlem
Om du väljer att bli huvudmedlem får du löpande medlemsinformation via e-post, har möjlighet att lämna in motioner till årsmöte och
förbundsstämma, kan bli invald i styrelse inom förbundet och har rösträtt på regionförenings årsmöte. De som saknar e-postadress får
RME-bladet och kallelse till årsmöten med vanlig post men däremot inte annan löpande medlemsinformation i samma utsträckning som de
med e-post. Att bli huvudmedlem kostar 250 kr per år.
Familjemedlem*
Familjemedlem kan den bli som är folkbokförd på samma adress som en huvudmedlem. Familjemedlem betraktas som huvudmedlem, men
får ingen utskickad information. Att bli familjemedlem kostar 100 kr per år.
Barnmedlem*
För minderårig (under 18 år) som är folkbokförd på samma adress som en huvudmedlem är medlemskapet gratis. Barnmedlem betraktas
som huvudmedlem, men får ingen utskickad information.
*OBS! När du registrerar familjemedlem respektive barnmedlem måste huvudmedlemmens medlemsnummer och namn anges.
Stödmedlem
Som stödmedlem får du kallelse till årsmöten men ingen övrig medlemsinformation och inte heller RME-bladet. Som stödmedlem har man
inte rösträtt vid årsmöten och kan inte delta i styrelsearbetet. Att bli stödmedlem kostar 150 kr per år.

Medlemskap

Huvudmedlem

Familjemedlem*

Barnmedlem*

Stödmedlem

*OBS! När du registrerar familje- eller barnmedlem måste huvudmedlemmens medlemsnummer och namn anges.
Huvudmedlemsnummer

Regionförening

Huvudmedlemsnamn

Halland

Jönköping

Kalmar

Kronoberg & Blekinge

Norr

Skåne

Stockholm

Uppsala

Väst

Östergötland

Du väljer själv vilken regionförening du vill tillhöra. Genom medlemskapet i regionföreningen blir du även medlem i förbundet.

Faktura via
e-post

Ja

Nej, jag vill hellre få fakturan med vanlig post

Övrigt
GDPR

RME behandlar personuppgifter enligt GDPR, vår policy finns att läsa på hemsidan www.rme.nu
Vill du ha en papperskopia går det bra att kontakta RME, se kontaktuppgifter nedan.
Jag godkänner att RME lagrar mina personuppgifter för att uppfylla medlemskapet i förbundet.

Skickas till

RME - Riksförbundet för ME-patienter
Mellangatan 1
413 01 Göteborg

Eller via e-post:
medlemsservice@rme.nu

Telefonnummer:
031 - 15 58 99

