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INTRÄDESANSÖKAN 
Medlemsorganisation 
Föreningen Installatörsföretagen 

Medlemsorg.nr 
25 

Företagets namn Företagets marknadsnamn 

Organisationsnr / Personnr Telefonnummer 

Adress Postnummer Ort 

Besöksadress Postnummer Ort 

Fakturaadress Postnummer Ort 

Er ref på faktura Verksamhetens startdatum* 

Webbadress E-post till företaget

VD namn/ e-postadress Mobilnummer 

Kontaktperson ekonomi namn/ e-postadress Mobilnummer 

Platschef namn/ e-postadress Mobilnummer 

* För nystartade företag görs en uppföljning av medlemskriterierna efter 2 år.

Om flera arbetsplatser/filialer finns: Bifoga förteckning med adresser samt uppgifter om verksamhetsområde, antal arbetare 
respektive övriga arbetstagare och årslönesummor för varje arbetsplats. 

 ÅRSLÖNESUMMOR föregående år (exklusive VD) 

Arbetare tkr Övriga tjänstemän / arbetstagare tkr 

OMSÄTTNING föregående år (för det verksamhetsområde som medlemskapet avser.) 

Tkr 

Ansöker om medlemskap utan anslutning till arbetsgivarsektionen. Har medlemskap i annan arbetsgivarorganisation, ange 
vilken  
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Medlemsfakturan skickas per post men kan även skickas elektroniskt, antingen som e-faktura eller PDF-faktura, en digital faktura via 
e-post. Använder ni redan e-faktura i er verksamhet så kommer ni få en förfrågan om anslutning.

Önskar få fakturan som PDF-faktura, ange e-postadress: ____________________________________________________________ 

Vill ni bli ny e-fakturakund så meddela det till faktura@svensktnaringsliv.se 

mailto:faktura@svensktnaringsliv.se
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KRYSSA I VILKET/VILKA ARBETSOMRÅDEN FÖRETAGET ÄR VERKSAM INOM samt 
ANTAL ANSTÄLLDA* som arbetade inom respektive avtalsområden föregående år 

 Avtalsområde Antal 
arbetare 

Antal 
tjm/ övr 

  Avtalsområde Antal 
arbetare 

Antal 
tjm / övr 

Elinstallation VS 

Larm & säkerhetsteknik Kyla 

Lager Ventilation 

Butik Teknisk 
Isolering 

Solcellsinstallationer 

*Exklusive VD, ägare och familjemedlemmar. Deltidsanställda räknas ihop till heltidsanställda, t ex två halvtidsanställda
blir en heltidsanställd.

Filialen arbetar även med följande: 

Automation Belysning Data/Tele  Elkraft Industrirör Sprinkler 

Bemanning Solcellsinstallationer 

Företaget gör elinstallationsarbete på annans anläggning och är registrerat hos Elsäkerhetsverket. 

Till ansökan ska bifogas registreringsbevis som utvisar firmatecknare, samt försäkringsintyg för relevant
företagsförsäkring 

Vi ansöker om medlemskap i Föreningen Installatörsföretagen samt intygar att ovan lämnade uppgifter är korrekta.  
Vi har tagit del av försäkringsinformation och är införstådda med att företaget är förpliktigat att teckna kollektivavtalsfästa 
försäkringar för alla sina anställda från och med den tidpunkt kollektivavtal gäller. Undantagna från dessa försäkringar 
kan endast företagare och VD vara. Läs mer på www.avtalat.se. 

Vi har även tagit del av Installatörsföretagens kriterier för medlemskap liksom stadgarna för Installatörsföretagen 
(www.installatorsforetagen.se) och Svenskt Näringsliv (www.svensktnaringsliv.se) och åtar oss att följa dessa. En 
förutsättning för medlemskapets fortsatta giltighet är att genomgå av Installatörsföretagen anordnad introduktions-
utbildning.  

Ort och datum 

Underskrift av behörig firmatecknare Namnförtydligande

Installatörsföretagen och Svenskt Näringsliv behandlar dina uppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning, (GDPR). 

Ansökan har beviljats och medlemskapet gäller fr o m                                                Medlemsnr   

Ansökan skickas till: Installatörsföretagen Service i Sverige AB, Box 17154, 104 62  Stockholm, eller till medlem@in.se 

http://www.finfa.se/
http://www.installatorsforetagen.se/
http://www.svensktnaringsliv.se/
http://www.svensktnaringsliv.se/
mailto:medlem@in.se
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Behandling av personuppgifter 
Inom ramen för medlemskapet kommer Svenskt Näringsliv och medlemsorganisationerna att behandla dina 
personuppgifter.  
Personuppgifterna kan komma att behandlas i system som är tillgängliga för hela Svenskt Näringsliv med ingående 
medlemsorganisationer. Svenskt Näringsliv ska enligt stadgarna § 3 utgöra en fast enhet och de gemensamma 
systemen är den del av att skapa denna enhet. De enda som har tillgång till dessa gemensamma system är behöriga 
användare.  

Svenskt Näringsliv och medlemsorganisationerna behandlar personuppgifterna för att informera kontaktpersoner hos 
medlemmarna om bland annat nyheter, events och liknande. Uppgifterna kan också komma att behandlas för att 
utveckla verksamheten. Till detta kommer att Svenskt Näringsliv och medlemsorganisationerna kan komma att 
behandla personuppgifterna för att uppfylla skyldigheter enligt lag.  

 Personuppgifterna sparas till dess att åtaganden som behandlingen grundar sig på inte längre kräver behandling. 

Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har 
www.in.se/personuppgifter. 



SVENSKT NÄRINGSLIV 
CONFEDERATION Of SWEOISH ENTERPRISf 

KOMPLEMENT TILL ANSÖKAN OM MEDLEMSKAP 

Nedanstående uppgifter kommer att ligga till grund för beräkning av företagets 
avgifter till Svenskt Näringsliv. 

Eventuella frågor skickas till faktura@svensktnaringsliv.se 

(MO nr25) 

(ska fyllas i och återsändas tillsammans med inträdeshandlingama till berörd medlemsorganisation). 

I Företagets namn I Företagets org nr 

Föregående års lönesumma samt antal årsanställda 

Samtliga utbetalda löner Antal årsanställda 
(inkl VD, ägare och familjemedlemmar) (inkl VD, ägare och familjemedlemmar) 

(kr) 

Nedanstående uppgifter fylls i av företag som har fler än 249 anställda 

eller ingår i en koncern med fler än 249 anställda i Sverige 

Rörelseresultat efter avskrivningar Eventuellt svenskt koncernmoderbolag 

(kr) Namn 
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