Medlemsansökan
Information
Välkommen som medlem!
För att bli medlem behöver du fylla i en enkel blankett med personuppgifter samt betala en insats.
Börja med att läsa igenom stadgar och prislista/regler och innan du fyller i medlemsansökan.
Dessa hittar du på vår hemsida www.karlstadsbilkooperativ.org/medlemskap.
Om du vill koppla familjemedlemmar till ditt medlemskap fyller du i så många tilläggsblanketter
du behöver. Dessa blanketter skickar du till oss, se adress nederst på denna sida.
Samtidigt som du skickar ansökan ska du även betala in insatsen till vårt bankgiro 859-9888.
Insatsen är 2000 kr + 1000 kr/extra familjemedlem, den får man tillbaka när man lämnar föreningen.
Juridisk medlem (företag) betalar 4000 kr i insats oavsett antalet förare.
Vill du lägga till familjemedlemmar i efterhand så fyller du i enbart tilläggsblanketten,
skickar in den till oss och betalar in den tillkommande insatsen.

Hur fungerar det?
När vi har fått din ansökan och registrerat den betalda insatsen kommer vi att kalla dig till en introduktion
där vi besöker garaget med bilarna.
Vi går igenom hur det fungerar att boka, hämta och lämna en bil och du får en nyckelbricka till garaget
samt inloggningsuppgifter till medlemssidorna så att du kan börja använda bilarna.
Ett tankningskort beställs också, men tills det kommer får du lägga ut för bränslet (bränsle ingår i hyran).
I samband med årets första ordinarie fakturering kommer vi även att ta ut den årsavgift som ska betalas.
Bilkooperativet är ideellt och vi hjälps åt att hålla bilarna rena medan vi använder dem.
Vi tankar bilen om det är mindre än halv tank så att nästa person inte behöver tanka omedelbart.
Tvätt, tankning och nödvändiga bilvårdsprodukter betalas med det tankningskort du får av oss.
Vi turas om att göra en enklare bilvård höst och vår, då två medlemmar hjälps åt att städa och tvätta en bil.
Det finns en enkel checklista att följa och tillsammans blir det både roligare och enklare.
Då vi turas om gör man bilvård ungefär var tredje till fjärde år, lite beroende på antal bilar och medlemmar.
Vår bilvärd koordinerar vården.
Vi hoppas också på ditt engagemang på årsmöten, i styrelsen eller i andra uppdrag i föreningen.

Frågor?
Maila till medlemskap@karlstadsbilkooperativ.org så svarar vi så snart vi hinner!
Vänliga hälsningar,
Styrelsen

Vi ser fram mot att bilpoola med dig!

Karlstads bilkooperativ Ek. Förening
c/o Anders Eriksson, Hagagatan 17,
652 20 Karlstad

