– organisasjonen for ledere i utdanningssektoren
Skolelederforbundet er medlem av YS

Innmelding
Navn:

Arbeidssted:

Adresse privat:

Adresse arbeid:

Postnr./sted privat:

Postnr./sted arbeidssted:

Telefon privat:
·

Mobiltelefon:

E-post (kontaktadresse):

Kommune (arbeidssted):
Fylke (arbeidssted):

Født dato:

Telefon arbeid:

Medlemsskap fra dato:

Arbeidsgiver:

Stillingsbetegnelse:

Adresse arbeidsgiver:

Type virksomhet:

Postnr./sted arbeidsgiver:

Skoleslag:

E-postadresse til arbeidsgiver/lønningskontor:

Tariffområde:

Telefon arbeidsgiver:

Kommunalt • Statlig • Privat • Spekter • HSH •
Stillingsprosent:

Stillingskode:

Faks arbeid:

Lønn:

E-post adresse: Hvis du oppgir din e-post adresse gjør vi oppmerksom på at den vil bli brukt til organisasjonsmessig kommunikasjon, i forhold
til opplysninger som er gitt i dette skjema. I andre saker av mer sensitiv art vil e-post ikke bli benyttet, hvis ikke spesiell tillatelse fra deg er
innhentet.
Kontingent: Jeg godtar at kontingent etter gjeldende vedtatte satser trekkes i lønn, dersom ikke annet er avtalt. For tiden trekkes 1,30 prosent
av brutto lønn, maksimalt kr 700 per måned. Trekk i lønn sees som normalordningen for kontingentbetaling. Noen fylkeslag har lokal
tilleggskontingent.
Grunnforsikring: I tillegg trekkes kr. 110,- pr. måned (kr 1320,- pr. år) i obligatorisk Grunnforsikringspremie.
Fra sekretariatet vil du motta brosjyrer om forsikringer og banktjenester til medlemspris. For å ivareta mine medlemsfordeler, samtykker jeg i at
Skolelederforbundet utleverer nødvendige opplysninger om min fagforeningstilknytning til Skolelederforbundets og YS sine samarbeidspartnere,
f.eks. Gjensidige forsikring.
• Kryss av her dersom du ønsker at Skolelederforbundet ikke skal utlevere opplysninger om din fagforeningstilknytning til forbundets
samarbeidspartnere.

Sted:……………………..................................... Dato: .................. Underskrift: ..............................................................................................
(Ved evt verving) Jeg er blitt vervet av: ………………………………………………………………
Til intern bruk i Skolelederforbundet, fordeling:
EDB-reg ...........

Ny arb.giv.: ............

Dersom innmeldingen mottas av en tillitsvalgt, sendes denne originalen til Skolelederforbundets sekretariat

Fylkeslag: .........

Henvendelse: ..........

samtidig som det tas kopi til fylkeslag og lokallag. Da skal innmeldingsblankettens ruter for dette i venstre

Lokallag: ......…

Videre oppl.: ...........

marg merkes med X. Dette letter arbeidet sentralt. For medlemmer som sender innmelding direkte til

Arb.giver: ....….

M/K: ………………

Skolelederforbundet, vil kopi av innmeldingen bli sendt til fylkeslaget. Fylkeslaget har ansvar for å sende

Svar medl.: ……

Grunnforsikr.: .........

kopi til eventuelt lokallag.

E-post svar: …...

Verver: …………….

Skolelederforbundet, Postboks 431 Sentrum - 0103 Oslo, tlf. 24 10 19 00, e-post: post@skolelederforbundet.no, web: www.skolelederforbundet.no

