INTRÄDESANSÖKAN Sveriges Redareförening för mindre passagerarfartyg
Rederiets namn………………………………………………………………………………

Org.nummer:……………………………….. …………….

Kontaktperson:……………………………………………..……………………………………

Mobil:………………………………………………………………

Adress:…………………………………………………………………………………………………..

Telefon:…………………………………………………………….

Postadress:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
E-post:……………………………………………………………………………………........

Hemsida:……………………………………………………………….

Distrikt: Nord/ost

Syd/väst

DP:……………………………………………………………………..

Tel: ........................................................... Mob:………………………………………….

Rederiet etablerat år:… ........................... Rederiet/företaget har F-skattsedel:
Registerutdrag från Skatteverket ska bifogas ansökan.
Vi vill bli medlemmar för att:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Vi vill ha offert på Skärgårdsredarnas specialanpassade försäkringslösning:
Nuvarande försäkring placerad hos:
Kasko:…………………………………………………………………. P&I:……………………………………………………….. Rättsskydd:………………………………
Serviceavgiften är 7077:-. Medlemsavgift till föreningen är 100:- (icke avdragsgill).
Fartygsavgift tillkommer med: <=12 pax 1 060:- , 13-30 pax 1 344:-, 31-100 pax 1 545:-,
> 100 pax 1 900:-. Faktureras efter godkänd ansökan (moms tillkommer).
Avgiften faktureras därefter i januari månad årligen.
I medlemskapet ingår:
• prenumeration på Skärgårdsredarnas tidning Skärgårdsredaren, ett ex. per fartyg,
• presentation av rederi och fartyg i Skärgårdsredarnas skeppslista, ett ex av listan per rederi
• nyheter och medlemsinformation per mail
• presentation av rederi och fartyg på Skärgårdsredarnas hemsida, länkat till ev. egen hemsida
• möjlighet att handla på föreningens inköpsavtal, försäkringslösning m m.
• tillgång till medlemsservice på medlemssidorna: Juridiska avtal, Vanliga Frågor och Svar, lathundar,
mallar för systematiskt arbetsmiljöarbete, blanketter, platsbanken, länkar m m.
• rådgivning om regelverk och tillsyn
• rösträtt och möjlighet att skicka motioner till föreningsmöten
• möjlighet att påverka föreningsarbetet genom arbetsgrupper, workshops osv
OBS att medlemsavgiften måste vara betald innan medlemskapet träder ikraft och ni kan nyttja
medlemsförmåner som försäkring och övriga avtal.
Ansökan skickas till: Skärgårdsredarna, Båtebacken 1, 430 84 Styrsö alt. till info@skargardsredarna.se
Ort…………………………………………………..den ………/………. 20…………
…………………………………………………………………………………………………..
Underskrift

Sveriges Redareförening för mindre passagerarfartyg
FARTYGSUPPGIFTER (En blankett för varje fartyg ska bifogas ansökan)
REG.BET:…………………………………………………… FARTYGSNAMN:…………………………………………………………………………………………………………..
REDARE/OPERATÖR:………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ÄGARE (om annan än redaren)……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
HEMMAHAMN:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
MOBILTELEFON:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PASSAGERARANTAL…………………………….. RESTAURATION/CAFÉTERIA ANTAL…………………………………………………….
Uppfyller Transportstyrelsens krav för fartyg i yrkesmässig trafik:
Fartområde: E

D

C

B

A

BYGGÅR:……………………………………………………………………… VARV:……………………………………………………………………………………………………………..
MATERIAL:…………………………………………………………………….. BRUTTODRÄKTIGHET:………………………………………………………………………………………..
LÄNGD:………………………………………..

BREDD………………………………………………

DJUPG:…………………………………………………….

HUVUDMASKINERI:………………………………………………………………………………………………………………………………………………
INST.ÅR:………………………………… …..

EFFEKT:…………………………..………hk

FART:……………………………..knop

HISTORIK: (årtal, namn, ägare, hemmahamn). Max 600 tecken. Kan bifogas separat vid behov.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
TRAFIK: (ex. TURLISTA / CHARTER). Max 100 tecken.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Högupplöst färgfoto för användning i våra publikationer Skärgårdsredaren, hemsidan och
Illustrerad Skeppslista mailas till info@skargardsredarna.se (uppgiftslämnaren ansvarar för att
fotot är fritt för publicering).
När ni har betalat medlemsavgiften får ni lösenord och inloggning till våra medlemssidor.
Samtycke enligt GDPR: Vi godkänner att de uppgifter som lämnats på denna blankett får
publiceras på Skärgårdsredarnas webbplats och i Skärgårdsredarnas övriga publikationer.
Genom att maila till info@skargardsredarna.se kan vi när som helst begära att få våra
uppgifter borttagna ur registret.

