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ANSÖKAN OM ATT FÅ BLI STÖDFÖRETAG TILL SWESIAQ 

 

 

………………………………………………………       …………………………………………. 

Företagets namn        Organisationsnummer 
 

 

………………………………………………………       …………………………………………. 

Kontaktpersonens namn        Kontaktpersonens epost-adress 

 

 

Fakturaadress, pdf-faktura:  ..…………………………………………………………………… 

 

Fakturaadress, vanlig post (50 kr fakturaavgift):….…………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Eventuell referens: ………….…………………………………………………………………… 

    

 

Antal SWESIAQ-medlemmar anställda vid företaget (sätt kryss i önskad ruta): 

 

1-4 medlemmar, stödavgift 1500 kr/år 

 

5-8 medlemmar, stödavgift 3000 kr/år 

 

Obegränsat antal medlemmar, stödavgift 5000 kr/år 

 

 

Härmed ansöker vi om att få bli stödföretag till SWESIAQ enligt bestämmelserna på nästa 

sida och enligt det alternativ som förkryssats ovan. I förteckningen på nästa sida anges de 

av företagets SWESIAQ-medlemmar vilkas medlemsavgifter ska ingå i stödavgiften. 

 

                

……………………………      ………………………………………………………… 

Datum   Kontaktpersonens underskrift    

   

Skanna och e-posta ansökan till medlemsregistret@swesiaq.se eller skriv ut och skicka till 

postadressen nedanför. 

  

mailto:medlemsregistret@swesiaq.se


 

Förteckning över SWESIAQ-medlemmar vilkas medlemsavgift ska ingå i stödavgiften 

(Gäller vid ansökningsdatum och kan ändras under hand) 

 

Namn    Epost-adress 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Stödföretag till SWESIAQ  

Principer efter beslut vid årsmöte 2018-03-21. 

Personer anställda vid stödföretag ansöker om individuellt medlemskap som tidigare men i ansökan 

anges att man är anställd vid stödföretag. Medlemmen har samma rättigheter och skyldigheter som 

övriga medlemmar men medlemsavgiften betalas direkt av stödföretaget. 

 

• För att få bli stödföretag så måste företaget ha minst en individuellt godkänd medlem.  

• Stödföretagets namn är knutet till organisationsnumret. Större företag med flera organisations-

nummer bedöms alltså som separata företag. 

• Stödföretaget anger en kontaktperson som förmedlar kontakt mellan företaget och 

SWESIAQ:s medlemsregister. Avgiften gäller för kalenderår och ny faktura skickas i början 

av varje år till fakturaadressen. Kontaktpersonen ansvarar för att hålla SWESIAQ underrättat 

om eventuella förändringar så att SWESIAQ har aktuell förteckning över vilka av de anställda 

som ingår i stödavgiften. Observera att nytillkommande anställda personligen måste ansöka 

om SWESIAQ-medlemskap. 

• På SWESIAQ:s hemsida kommer det att finnas en lista där alla kan läsa vilka företag som 

stöder föreningen. 


