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     Föreningen Kulturhistoriska Museet i Bunge  
 

                           kallar till 

ÅRSMÖTE 
Söndag 17 juni kl. 19.00 i Malstan intill Kaffestugan 

Efter förhandlingarna berättar Gullbritt Thorsell och Bertil Smitterberg om påbörjat 

arbete med Bunge Sockenbok och därefter visar Anders Thorsell sin film  

”Ett år med Arbetslaget”. 
 

                 VÄLKOMNA! 

                            

               Kära Museivänner! 
 

 

En ny sommar är här och därmed tid för föreningens årsmöte som numera hålls söndagen 

före midsommarhelgen.  

 

Som alltid vill vi uppmana att betala in medlemsavgiften för 2018 till bankgiro 744-9622 

Efter inbetald avgift kan medlemskorten hämtas ut i museets entrékassa. 

Som årlig enskild medlem betalar Du 200 kr och för familj 400 kr. Förutom namn och adress 

tar vi även gärna emot Din e-postadress för att därigenom förenkla våra utskick. 

De som inte betalat den årliga medlemsavgiften under de senaste fyra åren raderas ur 

föreningens medlemsregister. Ständigt medlemskap gäller endast för enskild person och 

kostar 1 000 kr. 

Som medlem har Du fri entré till museets alla dagliga sommaraktiviteter, dock ej till 

speciella större fester och evenemang. 

Från och med 2018-05-25 gäller en ny EU-förordning (GDPR) General Data Protection 

Regulation, Dataskyddsförordningen, som reglerar registrering av personuppgifter. Den 

ersätter då tidigare gällande PUL (Personuppgiftslagen).  Genom att betala medlemsavgift till 

Bunge Kulturhistoriska Museum uppfattar vi det som att du också godkänner att dina 

uppgivna egna personuppgifter, eller uppgifter på dem som erhållit medlemskap som gåva av 

dig, registreras av oss: namn, adress, angiven e-postadress, angivna familjemedlemmar vid 

familjemedlemskap och senaste årtalet för inbetalning av ständigt eller årligt medlemskap. 

Uppgifterna används endast som ett medlemsregister och vid kommunikation mellan förening 

och medlem och lämnas inte vidare till tredje person. 

Passa på att ta med barn och barnbarn och upplev museet med nya ögon.  

Mer information om öppettider och allt som händer på museet under sommaren finns på  

www.bungemuseet.se.  

Föreningen kommer på denna hemsida, med adress www.bungemuseet.se/om-oss under 

rubriken FÖRENINGEN att lägga ut aktuell information om ex. arbetsdagar, datum för 

årsmöte m.m. 

                   Välkomna! 

                                  Styrelsen för Föreningen Kulturhistoriska Museet i Bunge 

http://www.bungemuseet.se/

