INTRÄDESANSÖKAN MEDLEMSKAP
Medlemskap i Svensk Handel innebär även medlemskap i Svenskt Näringsliv
Företaget
Juridiskt namn (Registrerat hos Bolagsverket)

Organisationsnummer

Önskar inträde fr o m (ÅÅMM)

Marknadsnamn (Verksamhetens namn)

Telefon (växel)

Webbadress

c/o

Utdelningsadress/Box

Postnummer och ort

Företagets e-postadress

Företagets vd

vd:s telefon

vd:s e-post

Personalchef/ -ansvarig

Telefon

E-post

Besöksadress (om annan än ovan) OBS! Om verksamheten finns på fler adresser, fyll även i Bilaga 1.
Gatuadress

Postnummer och ort

Faktureringsadress (om annan än företagets postadress)
c/o

Gata/box

Postnummer och ort

Eventuellt referensnummer

Ja tack, jag vill ha faktura per e-post. E-postadress:

Verksamhet
Utförlig beskrivning och startdatum av företagets verksamhet

Har företaget kollektivavtal/hängavtal
Ja

Nej

Har verksamhet och/eller personal övertagits?
Ja

Om ja, med vilket fackförbund?

Nej

Nystartad verksamhet i år

Namn och organisationsnummer på tidigare verksamhet

Sid 2

Avgiftsgrundande uppgifter för medlemskap
Uppgifter till Svensk Handel, exklusive vd, ägare och familjemedlemmar
OBS! Siffrorna avser föregående år. Deltid omräknas till heltid.
Antal årsanställda arbetare (butikspersonal, lagerpersonal etc .)

Bruttolönesumma arbetare i tkr

Antal årsanställda tjänstemän

Bruttolönesumma tjänstemän/övriga i tkr

Uppgifter till Svenskt Näringsliv, inklusive vd, ägare och familjemedlemmar
OBS! Siffrorna avser föregående år
Totalt antal årsanställda

Total bruttolönesumma

Årlig rapportering av medlemsuppgifter
Varje år ska företaget rapportera in föregående års lönesummor som ligger till grund för den årliga medlemsavgiften. Att uppgifterna rapporteras är avgörande för att företaget debiteras rätt medlemsavgift. För att undvika
en uppräknad avgift om 20 % utifrån föregående års nivå, vänligen se till att rapportera i tid via
www.medlemsuppgift.se. Separat information skickas till nedan angiven kontaktpersonen i början av varje år.
Kontaktperson

E-post

Välkommen som medlem i Svensk Handel!
Företaget ansöker om medlemskap i Svensk Handel och Svenskt Näringsliv. Vi har tagit del av stadgarna
för respektive medlemsorganisation och åtar oss att följa de beslut som fattas av organisationerna. Stadgarna
finns att läsa på www.svenskhandel.se respektive www.svensktnaringsliv.se.
Genom medlemskapen kommer era personuppgifter att behandlas på det sätt som beskrivs i våra integritetspolicyer. Här kan du läsa vilka rättigheter du har
och hur du kan göra dem gällande:
Svensk Handels integritetspolicy: http://www.svenskhandel.se/om-svensk-handel/integritet-och-behandling-av-personuppgifter/
Svenskt Näringslivs integritetspolicy: https://www.svensktnaringsliv.se/dataskydd/integritet-och-behandling-av-personuppgifter_697219.html

Ort och datum ________________________________________________________________________________________
____________________________________________

____________________________________________

Underskrift av behörig firmatecknare

Namnförtydligande

Välkommen att skicka din ansökan till salj@svenskhandel.se eller till Svensk Handel, 103 29 Stockholm.
Vid eventuella frågor gällande ansökan kontakta oss på 010-47 18 520.
Tonade rutor ifylls av Svensk Handel
Inträde beviljat fr o m

Undergrupp

Medlemskap Ansvarig säljare

Statistik kod

Medlemsnummer

Avtalsområde

Bilaga 1

ARBETSPLATS 1
Arbetsplatsnamn

Benämning arbetsplatsnummer

Adress

Postnummer och ort

Antal årsanställda på adressen (omräknat till heltid)
Arbetare (butikspersonal, lagerpersonal etc .)

Tjänstemän

ARBETSPLATS 2
Arbetsplatsnamn

Benämning arbetsplatsnummer

Adress

Postnummer och ort

Antal årsanställda på adressen (omräknat till heltid)
Arbetare (butikspersonal, lagerpersonal etc. )

Tjänstemän

ARBETSPLATS 3
Arbetsplatsnamn

Benämning arbetsplatsnummer

Adress

Postnummer och ort

Antal årsanställda på adressen (omräknat till heltid)
Arbetare (butikspersonal, lagerpersonal etc. )

Tjänstemän

