
Hallundakyrkans ungdom

Hej,
Hoppas du trivs i Hallundakyrkans ungdom!

Vi hoppas att du vill bli medlem i Hallundakyrkans ungdom (HKU). 

När du är medlem i HKU:

➢ Får du vara med och rösta på vårt årsmöte som oftast hålls i februari. Ibland händer det att vi också 
har ett föreningsmöte för alla HKU-medlemmar mellan årsmötena.

➢ Är du försäkrad när du deltar i HKU:s aktiviteter. Det är en kollektiv försäkring som HKU har genom 
equmenia. HKU är medlem i Svenska Missionskyrkans Ungdom (SMU) som är en del av equmenia. 

Lite mer om den kollektiva försäkringen:

➢ Försäkringen gäller i första hand olyckor som leder till kroppsskada. I samband med en sådan olycka 
finns även ett tillägg för glasögon och kläder. Observera att det rör sig om en olycksfallsförsäkring. 
Kostnader för kläder som förstörts i verksamheten, förlorat bagage eller sjukdom ersätts exempelvis 
inte. Försäkringen gäller inom Norden. För resa utom Norden bör en särskild utlandsförsäkring 
tecknas.  

➢ Detaljinformation om olycksfallsförsäkringen finns på www.equmenia.se. Där finns också en 
skadeanmälningsblankett.

Du är medlem ett år i taget. Ditt medlemsskap gäller alla grupper, du behöver bara bli medlem en gång per 
år. Det finns två sätt att bli medlem i HKU:

➢ Det ena sättet är med namnunderskrift bekräfta att du vill vara medlem. 

➢ Det andra sättet är att du betalar medlemsavgiften. Du kan också skriva under medlemsskap först 
och sedan betala medlemsavgiften så snabbt du kan. Medlemsavgiften hjälper oss att ha råd att 
fortsätta hålla igång HKU.

Medlemsavgift Hallundakyrkans ungdom 2012 (hela året): 150 kr.

Vissa HKU-grupper kan ha en särskild deltagaravgift per termin eller år som tillkommer. Dessutom kan 
speciella aktiviteter ha en egen avgift.

Eventuell särskild deltagaravgift för gruppen _________________________ för perioden  _____________ :
___________ kr.

Du ska nu betala totalt ___________ kr. 
(Om du redan betalt medlemsavgiften minskar du med 150 kr)

Medlemsavgiften och eventuell deltagaravgift betalas på Plusgiro: 32 74 07-3. Glöm 
inte att skriva: Medl.avg 2012 och/eller deltagaravg, + vilken person det gäller, + 
födelsedatum/personnummer.
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