
 

ANSÖKAN OM  

MEDLEMSKAP 

 

 Skicka in till Verkstadsföretagarna, Alströmergatan 18, 112 47 Stockholm, 08-519 475 16 

 Företagets namn 

       
 Företagets marknadsnamn 

       
 Organisationsnr/personnr 

       
 Telefonnr växel 

       
 Postadress 

       
 Postnr  

       
 Ort 

       
 Besöksadress 

       
 Telefonnr VD 

       
 Mobilnr VD 

       
 Webbadress 

       
 E-mail till företaget 

       
 VD namn 

       
 E-mail till VD 

       
 Företagets verksamhet 

       
 Inträde sker den 1:a varje månad. 

 Önskad månad:       

 Kontaktperson 
 HR/Personalavdelning 

 Telefonnr 

       
 E-mail 

       
 Kontaktperson ekonomi  Telefonnr 

       
 E-mail 

       
 Faktureringsalternativ:  

 PDF-faktura   E-mail       
 Om inget alternativ anges skickas pappersfaktura per post. 

 Årsavgift Verkstadsföretagarna 
 Medlemsavgift till Verkstadsföretagarna: 500 kr/år (ej moms, ej avdragsgill) 
 Serviceavgift/anställd/år (moms och avdragsgill). Kostnaden avgörs av antal anställda och medlemskapets nivå (Brons, Silver eller Guld) 

  Brons (Serviceavgift 2000 kr/år)  Silver (Serviceavgift 995 kr/anställd/år)  Guld (Serviceavgift 995 kr/anställd/år + avgift utifrån behov) 

 OBS! Om företaget har mer än en arbetsplats, bifoga en förteckning med adresser samt uppgifter om antalet arbetare resp övriga 
 arbetstagare för varje arbetsplats. 

 

 Årslönesumma och antal anställda föregående år  Årslönesumma 1 000-tal kronor  Antal årsanställda  

 Arbetare               

 Tjänstemän               

 Övriga (VD, familjemedlemmar m fl) 
                

 Vi ansöker om medlemskap i Verkstadsföretagarna. Vi har tagit del av, och förbinder oss att följa, gällande stadgar  
(se www.verkstadsforetagarna.se) som fattas av behöriga organ inom Verkstadsföretagarna. Medlemskapets nivåer Brons, Silver och Guld 
beskrivs på hemsidan.  

Ort och datum .................................................................................  ................................................................................  
 Underskrift av behörig firmatecknare 
 
 ................................................................................  
 Namnförtydligande 

 ................................................................................  

 

 Ansökan har beviljats och gäller fr o m:  

       
 Medlemsnr: 

       
 
 

    Verkstadsföretagarna 

 .................................................................................   ....................................................................  
 Underskrift  Verkstadsföretagarnas underskrift ....................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

http://www.verkstadsforetagarna.se/
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