
 

 

Innmeldingsblankett Momentum 
 

Obligatorisk: 
Fornavn 
 

Etternavn 
 

Fødselsår 

Adresse 
 

Postnummer Poststed 

E-postadresse 
 

Telefonnummer 
 

 
Type medlemskap            (Velg et alternativ, sett kryss) 
Familiemedlemskap (for ordinære medlemmer: amputerte, protesebrukere, pårørende mv.)  
Bedriftsmedlemskap (institusjoner, ortopediingeniører, helsepersonell mv.)  

 
 
 

(Alternativt) andre husstandsmedlemmer 
Fornavn, etternavn       Fødselsår 
1.  
2.  
3.  
4.  

 
 

Ved innmelding vedkjenner du å ha satt deg inn i, og godtar, organisasjonens vilkår (se baksiden). Ønsker du å 
ta forbehold ved innmeldingen, må du gi beskjed på baksiden av arket. 
 
Medlemsfordeler 

 
- Medlemsbladet Livsglede tilsendt rett hjem! 
- Sterkt rabaterte medlemspriser på Momentum arrangementer. 
- En sosial møteplass hvor du kan høste og dele erfaringer sammen med andre likesinnede. 
- Muligheten til å støtte en organisasjon som fremmer interesser som kommer deg til gode! 

Pris på medlemskap 
 

Personlig medlem kr. 350,- Familiemedlemskap som består av et personlig medlem kr. 350,- Og kr. 100,- pr. 
husstandsmedlem over 15 år. Husstandsmedlem under 15 år kr. 50,- (godkjenning av foresatte). 
Bedriftsmedlemskap kr. 2000,-. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Vilkår Momentum 
Etter personopplysningsloven plikter vi å informere deg om hvordan vi håndterer informasjonen du gir oss, og 
hvilke rettigheter du har i forbindelse med dette. Opplysningene du gir har til formål å: 
 Gi deg og andre i vår målgruppe relevante og gode opplysninger, tilbud og muligheter knyttet til det å være 

amputert, pårørende og/eller interessert i temaet. 
 Komme i kontakt med andre i samme situasjon. 
 Gi deg og andre medlemmer et relevant tilbud etter alder, interesser og utfordringer som du og andre i en 

lignende situasjon ofte møter. 
 Sørge for en effektiv bruk av de midlene vi forvalter på vegne av organisasjonen slik at disse kommer mest 

mulig hensiktsmessig til anvendelse for å styrke dine interesser som medlem. 

Med mindre du tar skriftlig forbehold ved innmelding, eller senere, godtar du derfor at:  
 Du gir disse opplysningene frivillig. 
 Momentum kan oppbevare og behandle opplysninger om deg som du gir til oss, herunder lagre slike 

opplysninger hos tredjepartsleverandører som Microsoft og Mailchimp. 
 Opplysningene i utgangspunktet ikke utleveres til andre, med mindre disse er anonymisert. 
 Anonymiserte opplysninger fra deg registreres på vår hjemmeside gjennom Google Analytics og benyttes 

for å analysere trafikken på hjemmesiden, slik at vi kan forbedre denne. 
 Kontaktinformasjon kan likevel utleveres ved deltagelse på ulike arrangement for å komme i kontakt med 

andre medlemmer (deltakerlister mv.). 
 Du kan når som helst få innsyn i de opplysningene vi har om deg, kreve disse rettet og/eller kreve de 

slettet ved å gi skriftlig beskjed til administrasjonssekretær i Momentum. 
 Opplysningene vil bli lagret i inntil 2 år etter avsluttet medlemskap for å kunne følge opp glemte betalinger, 

medlemsdokumentasjon overfor myndighetene eller lignende. 
 Påmelding til arrangementer er bindende og betaling er påkrevd. Ved frafall må dette søkes dekket 

gjennom egen reiseforsikring. 
 Du godtar at du hovedsakelig mottar informasjon elektronisk og derfor blir påmeldt nyhetsbrev som gir 

deg informasjon om arrangementer, medlemsblad mv. 
 Du har rett til å begrense våre behandlingsmuligheter ved å gi oss skriftlig eller muntlig beskjed. Dette vil 

da kunne få konsekvenser for hva vi kan tilby deg. 
 Momentum forbeholder seg alle rettigheter til å ta bilder og videomaterialer under arrangementer og 

bruke dette til ulike formål som reportasjer i medlemsbladet Livsglede, på hjemmesiden, facebook og i 
eventuelle annonser.  

 Vedkommende vil alltid kunne få tilsendt bilde og/eller videomateriale av seg selv i ettertid om ønskelig. 
Derimot er det ikke tillatt å bruke dette materialet til annet enn privat bruk for det enkelte medlem, med 
mindre noe annet er uttrykkelig avtalt. 
 
 
 

Livsglad hilsen 
Momentum 


