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Till Logen i 

Härmed ansökes om inträde i Svenska Druid-Orden och jag förklarar mig villig att ställa mig till efterrättelse av 

Ordens lagar under förutsättning att dessa ej strider mot vanlig åsikt om rätt och mening. 

Yrke: 

- Nationalitet:

(I händelse av annan nationalitet skall Logen anmäla detta till RSL)

Postadress: 

Telefon arb: Mobil: 

Födelsedata: Telefon:

Fullständigt namn: 
(Tilltalsnamnet understruket) 

Personnummer: 

Fullständig adress: 

Postnummer: 

Telefon bost: 

E-postadress:

Frivilliga uppgifter: 

Sambo/Fru:

Är Ni underrättad om upptagningsavgiftens storlek? 

Har Ni tidigare varit medlem av Svenska Druid-Orden? 

Vilken loge har Ni i så fall tillhört? 

Tillhör Ni även andra ordenssällskap, i så fall vilka? 

Eventuell övrig information: 

Ja

Med hänvisning till mitt medlemskap i Svenska Druid-Orden av FGDO och i enlighet med Dataskyddsför-
ordningen, GDPR, lämnar jag mitt samtycke till att mina personuppgifter lämnas ut på Svenska Druid-
Ordens och övriga till Svenska Druid-Orden hörande hemsidor, publikationer och tjänster på Internet.

Jag samtycker även till att fotografier, där jag finns med, publiceras på Svenska Druid-Ordens 
och till övriga till Svenska Druid-Orden hörande hemsidor och publikationer.
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Envar, som vinner inträde i Orden är pliktig att samtidigt med inträdet i Orden även ingå som medlem 
i FGDO:s i Sverige Understödsförening, vilken står under Finansinspektionens tillsyn.

Inträde i föreningen beviljas inte efter fyllda 65 år.

Jag råder över mig själv och min egendom och har EJ dömts eller åtalats för något som i den allmänna 

meningen kan uppfattas som vanärande handling. 

Riktigheten av ovanstående uppgifter bestyrks med min egenhändiga namnunderskrift. 

20
Ort Datum År

Namnteckning

Ansökan skall åtföljas två nytagna körkorts- eller passfoton.

Beträffande ovan nämnda kandidat anser vi, att han genom sin levnadsvandel åtnjuter sina 

medmänniskors aktning och föreslår vi, att han upptages i vår Orden. 

Fadder 1 Fadder 2 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

1. Ansökan inkom: 20….. - …. - …. Sign  2. Lämnad till tjOÄ: 20….. - …. - …. Sign 

3. Läst i Eu-möte: 20….. - …. - …. Sign  4. Anmärkning: NEJ   JA Sign 

5. Ev till FU: 20….. - …. - …. Sign  6. Lämnad till ÄÄ: 20….. - …. - …. Sign 

7. Ball D-stämma: 20….. - …. - …. Sign  8. Utfall ballotering.: NEJ   JA Sign 

9. Recipierad: 20….. - …. - …. Sign  10.  Inlagd i Stammen:  20….. - …. - …. Sign 

Underskrift tjOÄ




