
Medlemslistan använder du för att senast den 31 december samla in 
årliga bekräftelser av medlemskap i er lokalavdelning - bekräftelser som 
ligger till grund för ert bidrag från Pingst ung riks. För att bekräftelsen 
ska vara giltig behöver samtliga fält i den markerade rutan vara ifyllda. 
Listan fungerar även som underlag för bidrag från ert Pingst ung distrikt.

Genom att signa upp mig samtycker jag till att lokalavdelningen och Pingst ung behandlar mina uppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR) och att 
lokalavdelningen äger rätt att kommunicera med mig via de uppgifter jag lämnat. Mina personuppgifter används enligt ändamålet att vara underlag för 
den bidragsansökan som Pingst ung riks och dess distrikt årligen gör. Uppgifterna sparas i tre år.

Medlemslista för
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Behandling av personuppgifter

Dessa uppgifter är obligatoriska för redovisningen till Pingst ung
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Postadress, postnummer, postort Mobiltelefonnr

Mailadress

6

Förnamn och efternamn
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Om det är ett barn som ska bli medlem i lokalavdelningen ansvarar du för att förklara för barnet på ett tydligt och enkelt sätt vad det innebär att bli medlem. 
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Medlemslistan använder du för att samla in medlemmar till en lokalavdelning som du vill 
redovisa till Pingst ung. Du redovisar sedan alla medlemmar digitalt via People. Du kan 
också samla in medlemmar och bekräftelser direkt i People istället för via denna lista.
PS. I People kan du smidigt exportera en sån här förifylld medlemslista på alla medlemmar i en 
lokalavdelning som du själv skriver ut, där det enda som varje år behöver fyllas i är medlemmarnas 
namnunderskrifter samt datum för namnunderskrifterna. Därefter måste du bocka av inne i People att det finns namunderskrift.  
                                                                                                                                

                                      Mer info om redovisning pingstung.se/redovisa


