
Florø MC Klubb:  
Medlemskap 2013 

 
MC klubb er den eldste MC klubben i Sogn og Fjordane. Den har hatt som oppgave å samle flest 
mulig av motorsyklister i Flora kommune til positive aktiviteter rundt motorsykkel interessen. Vi 
har klubbhus og verksted på Bjørnset. I 2012 var vi 35 betalende medlemmer, og mange av disse 
har vert veldig aktiv med oppussing av klubbhuset og div. arrangement gjennom året. 
  
Vi ønsker både nye og gamle medlemmer velkommen til å tegne medlemskap hos oss.  
 
Vi har 3 typar medlemskap: 

• Aktivt: kr. 1.500.- pr. år • 
Etter 1 års prøvemedlemskap som me trenger for å bli kjent med deg og finner ut at du 
er en likandes person, kan du få disponere klubblokalet fritt med egen nøkkel, Bære 
klubbens ryggmerket, som er klubbens ansikt utad. 
 

• Student/militære: kr. 750.- pr. år 
Same rettigheter som fult medlemskap, men ½ pris. 

 
• Støttemedlem: kr: 500,- pr. år 

Du har rett til å bruke klubben når det er folk der, men disponerer ikke nøkkel og merke. 
Du har uttale rett, men ikke stemmerett. 
 

Velg det medlemskapet som passer deg best,   
 
Fornying av medlemskort gjøres ved å sette beløpet inn på vår konto 3720.12.83133 og 
merke giro med «Medlemskontingent 2013.»  
 
Er det noen som har glemt å betale for 2012 så kan det gjøres ved å betale inn sammen med 
2013. Merk da giroen med Medlemskap 2012 og 2013. Har dere ikke betalt kontingent, så har 
dere heller ikke stemmerett. Betal helst før årsmøte, 
 
Er du førstegangs medlem eller har skiftet adresse i det siste trenger vi dine personalia for at 
vi kan sende deg klubbens informasjon:   
Navn, Adresse, E-post og Telefon nr. kan skeives på giroen, eller at du ringer/SMS til  90505161 
eller send en E-mail til post@fmck.no   
 
Du finner flere opplysninger om klubben og medlemskap på vår heimeside http://www.fmck.no  
eller Facebook 
Velkommen som medlem i Florø MC klubb. 


