OffshoreDykkerUnionen (ODU)

SØKNADSSKJEMA, Medlemsskap i ODU.
*

1.
Fullt navn:
Adresse:
Post nr / Sted / Land :
Statsborgerskap:
Fødselsdato:
Telefon, privat:
Telefon, arbeid:
Mobiltelefon 1:
Mobiltelefon 2:
Faks nr:
E-post adresse 1:
E-post adresse 2:

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Har du ikke selv E-post eller faks, oppgi om mulig E-post / fax til slektning, venn, nabo, eller arbeid.

2.

*

Kort redegjørelse for
tilknytningen til
Petroleumsdykkermiljøet. Inklusive start
år. (Bruk evt. eget ark.)
Sert.nr / Utst. av:

*
*

Andre opplyslinger:
(evt. liste over vedlegg).
Obligatorisk for alle som startet petroleumsrelatert dykking i 1980 eller senere.

3.

ODU har hele tiden krevet at seksjon 1 og 2 er utfylt og bekreftet med dato og signatur,

som garanti for at opplysningene er korrekte og at søkeren av egen vilje ønsker å bli ODU medlem.
Dessverre har dette i en del tilfeller ikke vært nok til å avklare enkelte medlemmers organisasjonstilhørighet.
Av nye søkere etter 1. april 2013 må derfor ODU kreve at også seksjon 3 utfylles samvttighetsfullt
og omfattes av signaturbekreftelsen.

Anser du deg som
medlem av
NSDA? J / N

Har du tidligere vært
eller ansett deg som
NSDA medlem? J/ N

Har du aktivt
meldt deg ut?
J / N

Har du noen gang signert fullmakter av noe
slag til NSDA eller advokat som representerer eller har representert dem?
J / N

Hvis JA på ett eller flere av spørsmålene, beskriv hva du har gjort eller vil gjøre for å avklare forholdet til NSDA:
Hvis ikke plass her, beskriv på eget vedlegg .
Dessuten, legg ved relevant dokumentasjon (kopier av utmelding, utmeldingsbekreftelse fra NSDA og / eller annet du mener er
av betydning for ODU sin vurdering av søknaden din).

Årskontingenten fastsettes av Årsmøtet (i april). For 2016 er den kr 1000,- pr år.
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4.

Jeg er innforstått med at ODUs til nå påløpte og evt. fremtidige utgifter ut over kontingenten, for å drive

Dykkersaken, dekkes solidarisk av ODUs medlemmer.

5.
6.

Jeg er innforstått med at ODUs etablerte medlemmer kan bli rådspurt vedrørende min søknad.
Jeg samtykker i at ODU kan benytte opplysningene gitt ovenfor i sitt interne medlemsregister.

Offentlig

innsyn i de gitte opplysningene, hvis nødvendig, tillates fra min side.

Sted/Dato

____________________________________

Underskrift

______________________________________________

Blanketten kan utfylles for hånd på papirutskrift eller utfylles elektronisk direkte i dette
blankettoppsettet.
Sendes pr E-post til jar-nyga@online.no Enten som scannet vedlegg med signatur.
Eller postsendes til: Offshore Dykker Unionen, c/o Jarl Nygaard, Postboks 45 N-2659 Dombås

Årskontingenten fastsettes av Årsmøtet (i april). For 2016 er den kr 1000,- pr år.

