
 

 
Förening:  

Vilket år/period* medlemskapet gäller:  

För och efternamn Födelsedatum 
(ååmmdd) 

Adress Postnummer Ort Datum 
för 
medlem- 
skapet 

Kön 
(M 
eller 
K) 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Medlemsrapport 

Kan vara hel år (ex 2022) eller brutet år ( ex. 1/7-22-30/6- 23) 


	Förening: 
	Vilket årperiod med l emskapet gä l l er: 
	För och efternamnRow1: 
	Föde l sedatum ååmmddRow1: 
	AdressRow1: 
	PostnummerRow1: 
	OrtRow1: 
	Datum för med l em skapetRow1: 
	Kön M el l er KRow1: 
	För och efternamnRow2: 
	Föde l sedatum ååmmddRow2: 
	AdressRow2: 
	PostnummerRow2: 
	OrtRow2: 
	Datum för med l em skapetRow2: 
	Kön M el l er KRow2: 
	För och efternamnRow3: 
	Föde l sedatum ååmmddRow3: 
	AdressRow3: 
	PostnummerRow3: 
	OrtRow3: 
	Datum för med l em skapetRow3: 
	Kön M el l er KRow3: 
	För och efternamnRow4: 
	Föde l sedatum ååmmddRow4: 
	AdressRow4: 
	PostnummerRow4: 
	OrtRow4: 
	Datum för med l em skapetRow4: 
	Kön M el l er KRow4: 
	För och efternamnRow5: 
	Föde l sedatum ååmmddRow5: 
	AdressRow5: 
	PostnummerRow5: 
	OrtRow5: 
	Datum för med l em skapetRow5: 
	Kön M el l er KRow5: 
	För och efternamnRow6: 
	Föde l sedatum ååmmddRow6: 
	AdressRow6: 
	PostnummerRow6: 
	OrtRow6: 
	Datum för med l em skapetRow6: 
	Kön M el l er KRow6: 
	För och efternamnRow7: 
	Föde l sedatum ååmmddRow7: 
	AdressRow7: 
	PostnummerRow7: 
	OrtRow7: 
	Datum för med l em skapetRow7: 
	Kön M el l er KRow7: 
	För och efternamnRow8: 
	Föde l sedatum ååmmddRow8: 
	AdressRow8: 
	PostnummerRow8: 
	OrtRow8: 
	Datum för med l em skapetRow8: 
	Kön M el l er KRow8: 
	För och efternamnRow9: 
	Föde l sedatum ååmmddRow9: 
	AdressRow9: 
	PostnummerRow9: 
	OrtRow9: 
	Datum för med l em skapetRow9: 
	Kön M el l er KRow9: 
	För och efternamnRow10: 
	Föde l sedatum ååmmddRow10: 
	AdressRow10: 
	PostnummerRow10: 
	OrtRow10: 
	Datum för med l em skapetRow10: 
	Kön M el l er KRow10: 
	För och efternamnRow11: 
	Föde l sedatum ååmmddRow11: 
	AdressRow11: 
	PostnummerRow11: 
	OrtRow11: 
	Datum för med l em skapetRow11: 
	Kön M el l er KRow11: 
	För och efternamnRow12: 
	Föde l sedatum ååmmddRow12: 
	AdressRow12: 
	PostnummerRow12: 
	OrtRow12: 
	Datum för med l em skapetRow12: 
	Kön M el l er KRow12: 


