
  Anmälan om ny lokalavdelning/akademikerförening 
 

* I lokalavdelningen/akademikerföreningen kan medlemmar i samtliga Saco-förbund ingå och väljas till styrelsen. 

Från och med (ÅÅMMDD)     har vi bildat lokalavdelning: 
  
Namn på lokalavdelningen  
 
Arbetsgivare/arbetsplats Namn Organisationsnummer 

Adress  Telefon inkl riktnr 
 
Styrelsen har följande sammansättning: 

Uppdrag i 
styrelsen Namn 

Personnummer 
(ÅÅMMDD-
xxxx) 

Är medlem i annat 
Saco-förbund *, ange 
vilket (t ex Jusek eller 
Civilekonomerna) 

Hemadress 
(om medlem i 
annat Saco-
förbund) 

E-postadress Mandattid 
vald fr.o.m - t.o.m 

Ordförande 
 

      

Vice ordförande 
 

      

Sekreterare 
 

      

Ledamot 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
Uppgifterna lämnade av Namn E-post  
   
Skriv ut den ifyllda blanketten och skicka portofritt till Sveriges Ingenjörer/Förtroendemannaregistret, FRISVAR 20081242, 110 07 Stockholm 
 


	Från och med (ÅÅMMDD): 
	Namn på lokalavdelningen: 
	Namn: 
	Organisationsnummer: 
	Adress Telefon inkl riktnr: 
	Adress: 
	Namn_Ordförande: 
	Personnummer (ÅÅMMDD- xxxx)_Ordförande: 
	Saco-förbund *, ange vilket (t ex Jusek eller Civilekonomerna)_Ordförande: 
	Hemadress (om medlem i annat Saco- förbund)_Ordförande: 
	E-postadress_Ordförande: 
	Mandattid vald fr.o.m - t.o.m_Ordförande: 
	Namn_Vice ordförande: 
	Personnummer (ÅÅMMDD- xxxx)_Vice ordförande: 
	Saco-förbund *, ange vilket (t ex Jusek eller Civilekonomerna)_Vice ordförande: 
	Hemadress (om medlem i annat Saco- förbund)_Vice ordförande: 
	E-postadress_Vice ordförande: 
	Mandattid vald fr.o.m - t.o.m_Vice ordförande: 
	Namn_Sekreterare: 
	Personnummer (ÅÅMMDD- xxxx)_Sekreterare: 
	Saco-förbund *, ange vilket (t ex Jusek eller Civilekonomerna)_Sekreterare: 
	Hemadress (om medlem i annat Saco- förbund)_Sekreterare: 
	E-postadress_Sekreterare: 
	Mandattid vald fr.o.m - t.o.m_Sekreterare: 
	Namn_Ledamot: 
	Personnummer (ÅÅMMDD- xxxx)_Ledamot: 
	Saco-förbund *, ange vilket (t ex Jusek eller Civilekonomerna)_Ledamot: 
	Hemadress (om medlem i annat Saco- förbund)_Ledamot: 
	E-postadress_Ledamot: 
	Mandattid vald fr.o.m - t.o.m_Ledamot: 
	Ledamot_Row_1: 
	Namn_Row_5: 
	Personnummer (ÅÅMMDD- xxxx)_Row_5: 
	Saco-förbund *, ange vilket (t ex Jusek eller Civilekonomerna)_Row_5: 
	Hemadress (om medlem i annat Saco- förbund)_Row_5: 
	E-postadress_Row_5: 
	Mandattid vald fr.o.m - t.o.m_Row_5: 
	Ledamot_Row_2: 
	Namn_Row_6: 
	Personnummer (ÅÅMMDD- xxxx)_Row_6: 
	Saco-förbund *, ange vilket (t ex Jusek eller Civilekonomerna)_Row_6: 
	Hemadress (om medlem i annat Saco- förbund)_Row_6: 
	E-postadress_Row_6: 
	Mandattid vald fr.o.m - t.o.m_Row_6: 
	Ledamot_Row_3: 
	Namn_Row_7: 
	Personnummer (ÅÅMMDD- xxxx)_Row_7: 
	Saco-förbund *, ange vilket (t ex Jusek eller Civilekonomerna)_Row_7: 
	Hemadress (om medlem i annat Saco- förbund)_Row_7: 
	E-postadress_Row_7: 
	Mandattid vald fr.o.m - t.o.m_Row_7: 
	Ledamot_Row_4: 
	Namn_Row_8: 
	Personnummer (ÅÅMMDD- xxxx)_Row_8: 
	Saco-förbund *, ange vilket (t ex Jusek eller Civilekonomerna)_Row_8: 
	Hemadress (om medlem i annat Saco- förbund)_Row_8: 
	E-postadress_Row_8: 
	Mandattid vald fr.o.m - t.o.m_Row_8: 
	Ledamot_Row_5: 
	Namn_Row_9: 
	Personnummer (ÅÅMMDD- xxxx)_Row_9: 
	Saco-förbund *, ange vilket (t ex Jusek eller Civilekonomerna)_Row_9: 
	Hemadress (om medlem i annat Saco- förbund)_Row_9: 
	E-postadress_Row_9: 
	Mandattid vald fr.o.m - t.o.m_Row_9: 
	Namn: 
	E-post: 
	SkrivUt-Knapp1: 



