
 
TRAVELLERS’ CLUB I MALMÖ 

Ansökan om inträde i Travellers’ Club 

 

Namn: 

Titel: 

Adress: E-post: 

Telefon: Födelseort: 

Mobiltelefon: Födelsedatum: 

 

Kvalifikationer för ledamöter i Travellers’ Club 

 

Utomeuropeiska länder som besökts och när det skett: Bilaga 1 A 

Inomeuropeiska länder som besökts och när det skett: Bilaga 1 B 

 

Passerat ekvatorn, när? _______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Passerat norra respektive södra polcirkeln. När? ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Behärskar fullt följande språk: __________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Yrke/karriär, utgivna geografiska skrifter, speciella uppdrag och arbeten: Bilaga 1 C 

 

Utdrag ur klubbens stadgar §§ 2, 3, 4 och 8. 

§ 2 Klubben har till uppgift att främja sällskaplig 
sammanslutning mellan män, som rest eller vistats i 
utomeuropeiska länder, för att de må lära känna varandra 
och bli i tillfälle att utbyta tankar och erfarenheter.  
§ 3 Klubbens medlemmar kan vara ordinarie, ständiga 
(engångsbetalande), kallade ledamöter och 
hedersledamöter. Till kallad ledamot må väljas person, 
som genom långvarigt medlemskap och gagnade insats för 
klubbens bästa främjat dess utveckling och ändamål, 
ävensom de, vars medlemskap i klubben anses 
synnerligen önskvärt. Till kallad medlem må även utses – 
för den tid de bekläda sitt ämbete – ordförande och 
sekreterare i annan Travellers’ Club inom Norden. Till 
hedersledamot må väljas bemärkt man, medlem eller icke, 
som färder, forskning eller annan verksamhet i 
utomeuropeiska länder eller i övrigt genom sin ställning 
eller insatser i hög grad har gagnat eller kan gagna 
klubben.  

Kallad ledamot väljes av styrelsen. Beslut skall vara enhälligt. 
Hedersledamot väljes av klubben på ordinarie sammanträde 
på förslag av styrelsen och val sker med öppen omröstning, 
varvid fordras klubbens enhälliga beslut. 
§ 4 Inval i klubben av ordinarie medlem sker genom styrelsen. 
Fordringarna för intagande är: a) att ha besökt minst tre 
utomeuropeiska världsdelar, b) att ha passerat ekvatorn och 
en av polcirklarna, c) att vara fullt hedersvärd man med 
oförvitligt gott anseende, d) att icke vara glädjedödare utan 
trevlig sällskapsmänniska. Styrelsen kan ge dispens från vissa 
delar av a) och b) men icke från c) och d). Dispensen gäller 
främst sökande, vilka bedöms ha särskild kunskap eller 
erfarenhet som kan bli till glädje och nytta i klubben. 
§8 Klubben sammanträder i regel sex gånger om året, 
ordinarie årshögtidssammanträde i mars, vårmöte april/maj, 
kräftmöte i augusti, höstmöte i oktober, brasafton i november 
och jullunch den 28 december. Därtill kommer pubaftnar och 
andra sammanträden när styrelsen så finner lämpligt.  

 

Undertecknade två medlemmar tillstyrker denna ansökan och blir fadder vid inval 

Jag anhåller att bli medlem i 

Travellers’ Club i Malmö 

 

 

………………………………………….. 

Namnteckning 

 

…………………………………………… 

Namnförtydligande 

 

 

 

 

……………………………………………. 

Namnteckning 

 

…………………………………………… 

Namnförtydligande 

 

 

 

 

…………………………………………… 

Namnteckning  

 

…………………………………………… 

Namnförtydligande 
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