
 

 
 

 

Bli medlem i andningsföreningen 
Andningsförbundet och dess lokala andningsföreningar främjar 

andningshälsa och ett bra liv för den andningssjuke. 

Efter- och förnamn 
(Stryk undertilltalsnamn) 

Födelsedatum Yrke 

Telefon Modersmål 

Adress 

Postnummer Hem-
och ort kommun 

E-postadress 

Jag ansluter mig som ordinarie medlem 

Jag ansluter mig som sekundär medlem i Andningsförening, jag är medlem 

i Andningsförening (jag betalar medlemsavgiften i båda föreningarna) 

Jag är intresserad av 
andningssjukdomar 
(berätta vilka): 

Jag är vårdnadshavare för person under 15 år Jag är under 15 år 

Sms kan skickas till mig om vad som händer i min förening. 

Vår familj har redan en medlem/medlemmar i andningsföreningen: 

Nej  Ja Namn : 

Din medlemsavgift bestäms av den lokala andningsföreningen. 
Vi förmedlar din medlemsansökan till andningsföreningen i din hemkommun. 
Om du vill gå med i en annan andningsförening, ange namnet på föreningen här: 

Jag ger mitt medgivande till att ovanstående uppgifter lagras i Andningsförbundet rf:s medlemsregister. 

Datum 

Underskrift 

Vårdnadshavarens underskrift, 
om du är under 15 år 

PS. Varje ny medlem måste fylla i sin egen blankett. 
Du kan också fylla i blanketten på adressen 
https://www.hengitysliitto.fi/liity-jaseneksi. 

https://www.hengitysliitto.fi/liity-jaseneksi


 

 

 

 

 
 

 
 

 

Vik och tejpa 

Andningsförbundet 

betalar portot 

Andningsförbundet rf 

5005132 

00003 Svarsförsändelse 

SOM MEDLEM I ANDNINGSFÖRENINGEN 
FÅR DU MÅNGA FÖRMÅNER: 

 På Andningsförbundets webbplats och YouTube-kanal hittar 
du mycket aktuell information om andningshälsa och 
andningssjukdomar. Håll dig uppdaterad om verksamheten 
och den senaste informationen genom att följa oss: 
www.hengitysliitto.fi, sociala medier: @Hengitysliitto. 

 Du kan ladda ned det mobila medlemskortet från 
appbutiken. Med det kan du följa nyheterna från din 
förening och från förbundet, evenemang, verksamhet samt 
ändra dina personliga uppgifter. 

 Tjänster i din andningsförening, t.ex. idrottsgrupper och 
-evenemang, föreläsningar, klubbar, rekreation. 

 Kom med som frivillig kamratledare, motionsledare, 
erfarenhetsaktör eller förtroendevald i föreningen. 
Andningsförbundet utbildar frivilliga. 

 Medlemstidningen Hengitys fyra gånger per år. 
 Du kan kontrollera mer detaljerade medlemsförmåner på 

din förenings och förbundets webbplats. 
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