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Fyll i ansökningsformuläret. Om tveksam på någon punkt lämna gärna en kommen-
tar i rutan ”övrigt”. Detta dokument innehåller också en betalningsinformation. Efter 
att ansökan fyllts i mailas den till egen Bailli eller carl@simplytrue.se .   

 
 
Titel:  
Efternamn:  
Förnamn:  
Kön:  Kvinna  Man 
Födelsedatum:  År  Månad  Dag 
Nationalitet:  
Partner medlem i Chaîne ?  Ja  Nej 
Om JA på ovan, namn ?  
 
Föreslagen grad:  Dame de la Chaîne  Chevalier 
Annan grad än ovan:  
Bailliage:  
 
Yrke:  
Sektor:  
Position:  
 
Adress:  
Postnummer:  
Stad:  
Län :  
Land:  
Telefon:  
Mobil:  
E-mail:  
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Adress arbete:  
Postnummer:  
Stad:  
Län:  
Land.  
Telefon:  
Mobil:  
E-mail:  
Hemsida:  
 
Post önskas till:  
E-mail önskas till:  
Telefon:  
 
Talade språk:  
 
Godkänner att kunna bli 
kontaktad av andra med-
lemmar – ”available to me-
et and welcome members” 

 Ja  Nej 

 
Referens i Chaîne:  
Övrig information:  

 
 
Tidigare medlem i Chaîne ?  
Om JA på ovan vilket land 
och Bailliage ? 

 

 
Vill bli medlem i OMGD ?  Ja  Nej 
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För att slutföra din medlemsansökan i Chaîne des Rôtisseurs Sverige återstår att betala inträdesavgif-
ten om inte detta redan gjorts. Inträdesavgiften är samma för alla icke professionella medlemmar. För 
nästkommande år betalar man bara årsavgift. Denna är också något rabatterad om man är flera med-
lemmar i hushållet.     
 
Inträdesavgiften i Chaîne des Rôtisseurs för år 2019 är 2 050 kr för icke professionell medlem. I 
avgiften ingår årsavgiften för första året dvs 900 kr. Den övriga delen täcker kostnader för di-
plom och ordensband mm. För medlem som går med under årets sista fyra månader dvs september 
till december täcker också inträdesavgiften nästkommande årsavgift. 
 
Tidigare medlem som vill återinträda i Chaîne betalar en ”återupplivningsavgift” på 500 kr plus normal 
årsavgift på 900 kr dvs 1 400 kr. Avgiftens nivå är fastställd av högkvarteret i Paris. Detta förutsätter 
också att man har sitt gamla band kvar. Behöver man ett nytt band tillkommer en kostnad för detta.  
 
OMGD; I Chaîne finns en egen avdelning för de som är mer intresserade av allehanda drycker utöver 
vad som normalt finns på våra aktiviteter. Verksamheten för OMGD – Ordre Mondial de Gourmets 
Degustateurs. 

 
För medlemskap i Ordre Mondial des Gourmets Degustateurs (OMGD) är inträdesavgiften 250 
kr. För medlem som går med under årets sista fyra månader dvs september till december täcker också 
inträdesavgiften nästkommande årsavgift. Därefter utgår normal årsavgift (som för 2019 är 200 kr).  
 
Avgiften betalas in till Chaîne des Rôtisseurs bankgiro: 5997-6688. Ange namn och ”inträdesav-
gift” i meddelanderutan för inbetalningen. Självfallet ser vi gärna att avgiften betalas in snarast möj-
ligt. När detta gjorts är ni mer än välkomna att delta på alla våra aktiviteter. När vi registrerat er som 
medlem kommer ni också att få nyttig välkomstinformation per post.  

 
Eventuella frågor rörande ekonomi och betalning av medlemsavgifter göres med fördel till vår Argentier 
Cecilia Lövdahl på e-mail cecilia_lovdahl@hotmail.com 
 
Varmt välkommen och med gastronomiska hälsningar            

 
    Carl Wachtmeister 

  Bailli Délégué 
  Chaîne des Rôtisseurs Suède 


