Medlemsvillkor för Boo SeniorHem
Kooperativ hyresrättsförening
Inträde

Medlemskapet gäller från det datum då styrelsen fattat beslut om beviljande av
medlemskap samt full medlemsinsats inbetalats till föreningen.

Medlemsinsats

Medlemsinsatsen fastställs av stämman. Medlemsinsatsen är 10 000 kr för enskild
medlem, samt 5 000 kr för medsökande familjemedlem. Vid utträde ur föreningen
återbetalas insatsen enligt särskilda regler. Se utträde.

Medlemsvillkor

Medlem skall stödja föreningens ändamål samt, efter förmåga och intresse, delta i
föreningens verksamhet. Medlem skall ha ett aktivt intresse av de
seniorboendeformer, tjänster och service som föreningen tillhandahåller, samt
följa vad som i övrigt framgår av föreningens stadgar.

Familjemedlem

För att räknas som medsökande familjemedlem samt ta del av speciella villkor
som gäller detta medlemskap krävs att sökande har tillgång ordinarie medlems
postadress. Om inte råder samma villkor som för ordinarie medlem.

Personuppgifter

Medlem samtycker till att föreningen får registrera och använda
personuppgifter enligt personuppgiftslagen, 1998:204. Uppgifterna kommer
att användas av föreningen och föreningens samarbetspartners för
administration och information.

Årsavgift

Medlem skall för föreningens administrativa omkostnader erlägga en årsavgift,
vilken stämman årligen beslutar om, dock högst 10 % av årets prisbasbelopp.
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Månadsavgift

För föreningens fasta kostnader (framförallt gemensamma lokaler) erläggs en
månadsavgift. Månadsavgiften är inte avsedd att rörliga kostnader för
aktiviteter. Avgifterna betalas månadsvis och skall vara föreningen tillhanda
senast den sista vardagen varje månad. Familjemedlem betalar halv avgift.
Månadsavgiften tas ut först då föreningens anläggning är i drift.

Utträde

Medlem som avser utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till
styrelsen. Utträde ur föreningen sker vid utgången av det räkenskapsår som slutar
tidigast sex månader från det att medlemskapet, eller om medlemmen också är
hyresgäst, då hyresavtalet sagts upp. Om det utöver ordinarie medlem finns en
familjemedlem som ej samtidigt önskar utträde ur föreningen, måste denna
uppgradera sitt medlemskap genom att ansöka om ordinarie medlemskap. Om
ansökan beviljas, får medsökande möjlighet att ta över avgående medlems
eventuella köplats i föreningens bostadskö, eller dennes hyreskontrakt om de vid
tidpunkten för utträdet är sammanboende.
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