LIITY JÄSENEKSI!
Suomen Tanskalais-ruotsalaiset pihakoirat ry on perustettu 27.7.2003, ja
vuoden 2015 alussa yhdistykseen kuului yli 450 jäsentä. Yhdistys on
Suomen Seurakoirayhdistys ry:n ja Suomen Kennelliiton jäsen. Yhteyksiä
muiden maiden pihakoiraharrastajiin pidetään yllä, ja tietoa jaetaan kaikille
pihakoirista kiinnostuneille. Toivotamme kaikki tanskalais-ruotsalaiset
pihakoirat omistajineen lämpimästi tervetulleiksi mukaan toimintaan!
JÄSENLEHTI PIHAUS

ALUETOIMINTA

Jäsenlehti Pihaus ilmestyy neljä kertaa vuodessa, ja se
lähetetään kaikille rotuyhdistyksen varsinaisille jäsenille.

Aluetoiminnan tarkoituksena on järjestää vapaamuotoisesti tapaamisia, jotta samalla alueella asuvien
pihisten omistajineen olisi helpompi tutustua toisiinsa.
Ota yhteyttä yhdistyksen kotisivuilla löytyviin yhteyshenkilöihin, jos tapahtumat kiinnostavat. Yhdistys
tukee alueyhteyshenkilön vetämää aluetoimintaa
rahallisesti.

Pihauksessa on tietoa ja raportteja yhdistyksen tapahtumista, pihakoirien esittelyjä, tietoa pihakoirasta ja
viihteellisempää materiaalia kaikkien pihisten ystävien
iloksi.
Pihaus on jäsenten lehti, ja jäsenet voivat osallistua
lehden tekoon lähettämällä valokuvia ja juttuideoita ja
-toiveita. Pihaukseen sopivat myös jäsenten kirjoittamat
jutut, joten jos olet kiinnostunut kirjoittamaan lehteen,
ota yhteyttä toimitukseen. Lehden aineisto toimitetaan
sähköpostilla osoitteeseen pihaus@pihakoirat.net

TAPAHTUMAT
Yhdistys järjestää kokousten lisäksi erilaisia tapahtumia
mm pihakoirien erikoisnäyttelyn, leirejä, kasvattajapäiviä ja luonnetestejä.

Jäseneksi liittyminen
Halutessasi liittyä jäseneksi täytä ja lähetä jäsenlomake.
Perhejäsenenä voi olla henkilö, jonka ruokakuntaan kuuluu varsinainen jäsen. Ilmoitathan perhejäsenyyttä hakiessasi lisätietokentässä
ruokakunnan varsinaisen jäsenen nimen! Perhejäsenellä on muuten samat oikeudet kuin varsinaisella jäsenellä, mutta perhejäsen ei saa
omaa jäsenlehteä.
Kannatusjäsenyys
Jos haluat tukea yhdistyksen toimintaa, voit liittyä yhdistyksen kannatusjäseneksi samalla lomakkeella.. Kannatusjäseneksi voi liittyä
sekä yksityishenkilö että oikeustoimikelpoinen yhteisö (esim. rekisteröity yhdistys, osakeyhtiö tai osuuskunta). Kannatusjäsenenä saat
myös oman kappaleesi yhdistyksen jäsenlehteä.
Saat sähköpostilla tai kirjeenä ohjeet jäsenmaksun maksamisesta. Kun olet maksanut jäsenmaksun ja yhdistyksen hallitus on hyväksynyt
hakemuksesi, saat kotiisi viimeisimmän ilmestyneen Pihaus-lehden (niin kauan kuin niitä riittää).
Kaikenlaisissa jäsenyyteen liittyvissä asioissa sinua palvelee yhdistyksen jäsensihteeri. Helpoiten jäsensihteerin tavoittaa sähköpostilla
osoitteesta jasensihteeri@pihakoirat.net

varsinainen jäsen, 25 euroa

perhejäsen, 7 euroa

Sukunimi:

kannatusjäsen, 50 euroa

Etunimet:

Katuosoite:
Postinumero:

Postitoimipaikka:

Kotikunta:

Puhelinnumero:
Sähköposti:
Haluatko liittyä yhdistyksen sähköpostilistalle?

Kyllä

Ei

Yhdistyksen sähköpostilistalle tiedotetaan yhdistyksen tapahtumista korkeintaan 1-2 krt/kk. Lista on moderoitu, ja sille lähettävät viestejä ainoastaan hallituksen hyväksymät tahot. Listalta voi
poistua koska tahansa jokaisen listalle tulevan viestin lopussa olevan linkin kautta tai pyytämällä poistoa jäsensihteeriltä, jasensihteeri@pihakoirat.net.

Ensimmäisen vuoden jäsenmaksun maksaa:

Suosittelija

Jäseneksi liittyvä

Allekirjoitus:
Suosittelijan allekirjoitus ja nimenselvennys:
Lisätietoja:
Yhdistyksen tietosuojaselosteen löydät osoitteesta: https://www.pihakoirat.net/yhdistys/tietosuojaseloste/

