Sveriges Ingenjörer
Box 1419, 111 84 Stockholm

Gästmedlemskap
Gästmedlemskapet innebär att du har samma tillgång till förhandlingsstöd och juridisk hjälp som
organisationens ordinarie medlemmar. Medlemskapet kostar inget extra utöver ordinarie
medlemsavgift till Sveriges Ingenjörer. Våra samarbetsavtal innebär att du kan vara gästmedlem
i upp till tre kalenderår.
Så ansöker du om gästmedlemskap
För att ansöka om gästmedlemskap fyller du i ansökan på baksidan och skickar till oss. Vi
vidarebefordrar den till systerorganisationen ifråga, tillsammans med ett intyg om din rätt till
medlemskap. När din ansökan godkänts får du en bekräftelse från dem.
Kontakta Akademikerna a-kassa
Kom ihåg att kontakta Akademikernas a-kassa och ta reda på var du ska vara arbetslöshetsförsäkrad. Du kantakta Akademikerna a-kassa på 08-412 33 00 eller via medlem@aea.se. På
akademikernasakassa.se kan du också läsa mer om vad du ska göra för att inte förlora den tid du
redan tjänat in i arbetslöshetsförsäkringen.
Mer information om att jobba utomlands hittar du på sverigesingenjorer.se.
Har du frågor är du välkommen att kontakta oss
Telefon 08-613 80 00 eller e-post medlem@sverigesingenjorer.se.

Med vänliga hälsningar
Medlemsservice
Sveriges Ingenjörer

Box 1419, 111 84 Stockholm Besöksadress Oxtorgsgatan 9-11 Telefon 08-613 80 00
medlem@sverigesingenjorer.se sverigesingenjorer.se Org.nr 802003-4586

Gästmedlemskap i annat nordiskt land eller i Australien
Som yrkesverksam medlem i Sveriges Ingenjörer har du rätt att bli gästmedlem hos annan ingenjörsorganisation i övriga
Norden eller Australien. Du har möjlighet att vara gästmedlem i upp till tre kalenderår. Du har då samma rätt som deras
ordinarie medlemmar till förhandlingsstöd och juridisk hjälp. Du betalar inget extra för detta utan det ingår i din ordinarie
medlemsavgift till Sveriges Ingenjörer.
Personuppgifter och kontakt (Ange den adress du önskar att används vid utskick och kontakt)
Personnummer

Förnamn
Efternamn
Adress
Postadress

Land

E-post

Mobil

Land för gästmedlemskap
 Danmark

 Finland

 Island

Gästmedlemskapet skall gälla fr.o.m.

 Norge

 Australien

T.o.m.

Arbetsplats i annat nordiskt land eller Australien
Namn

Arbetsstelefon

Adress

Tjänst

Postadress

Land

Akademikernas a-kassa
Om du är medlem i Akademikernas a-kassa är det viktigt att du kontaktar dem för information om vilka regler som
gäller för ditt medlemskap i a-kassan vid arbete i annat land. Du kan nå a-kassan på telefonnummer
08-412 33 00 eller via e-post info@aea.se. Du kan även läsa mer på akademikernasakassa.se.

Datum

Underskrift

Ansökan skickas portofritt till: Sveriges Ingenjörer, Medlemsregistret, Frisvar 20081242, 110 07 STOCKHOLM

Sveriges Ingenjörers anteckningar
Examen
Högskola

Examensår

Medlemsavg. till Sveriges Ingenjörer betald tom

Handläggare

