
Ordförande: Sekreterare: Kassör: 
Petra Markstöm Kristin Wolff Tobias Raible 
Satteläcker 21  Relenbergstrasse 22 
70565 Stuttgart  70174 Stuttgart 
Tel 0175-2730020 Tel 0173-7652954 Tel 0711 – 6365104 
petra.markstroem@gmail.com email: skolan-i-stuttgart@gmx.de email: skolan@pa-raible.de 
  

 

Svenska Skolföreningen i Stuttgart 
www.skolan-i-stuttgart.de 

 

Ansökan om medlemskap 
 Härmed ansöker jag / vi om medlemskap i Svenska Skolföreningen i Stuttgart e.V.  

Namn på alla  
familjemedlemmar 

Deltar i skolunder-
visningen (ja/nej) 

Deltar i lek-
gruppen (ja/nej) 

Födelsedatum  
(för barn) 

    

    

    

    

    

    

Var vänlig och tag telefonkontakt med Eva Fällman före ditt barns skolstart, tel 0711 – 881 561 
 
Avgiften betalas in på   Volksbank am Württemberg eG,     BIC: GENODES1UTV 
och uppgår för närvarande till Euro    IBAN: DE13600603961550023004 
Familjer med ett barn i undervisning med svensk förälder 110 € 
                     andra syskonet   80 € 
                     tredje syskonet    50 € 
                     vidare syskon gratis 
Familjer med ett barn i undervisning utan svensk förälder 190 € 
                     andra syskonet 130 € 
                     tredje syskonet  100 € 
                     vidare syskon gratis 
Familjer utan barn i skolundervisning (lekgrupp, stödjande medlemmar)   50 € 
Avgifterna anpassas till föreningens behov och meddelas i början av varje läsår !  
 
Beträffande försäkring 
För den kompletterande skolundervisningen finns en “Haftpflichtversicherung” som bara gäller  inom 
skolan samt vid utflykter (ej för skolväg). Den täcker ansvarsförsäkring, dock ej olycksfallsförsäkring. 
Foton på hemsidan 
På hemsidan finns foton från aktiviteter i föreningen.  Tillåter du föreningen att lägga in foton där du 
eller ditt/dina barn är med ? 
       JA ____              NEJ  ____  
Distribution av medlemsuppgiftet (För- och efternamn, adress, telefon/mobilnummer och e-
postadress) 
Mina uppgifter får stå med på medlemslistan som distribueras till medlemmarna med anmärkningen 
”får endast användas för internt bruk inom föreningen och inte för externt bruk eller kommersiella 
intressen och får heller inte spridas till personer utanför föreningen” 
       JA ____              NEJ  ____  
 
......................................................................    ......................................................................      
Underskrift fader                                       Underskrift moder  
 
Datum  ......................................................... 
 
Gatuadress ..................................................  PLZ/Ort .................................................. 
  
Telefon..........................................................                Mobil ...................................................... 
E-post .......................................................... 
 
Vänligen skicka in anmälan till vår sekreterare  - mailadress nedan 


