Ansökan om inträde i
Industriarbetsgivarna och Svenskt Näringsliv
Företagsuppgifter
Juridiskt namn

Ev. marknadsnamn

Organisationsnummer (enskilda firmor anger personnummer)

Ev. koncernmoder (jur. namn och org.nr)

E-postadress

Telefonnummer

Postadress

Postnummer

Postort

Besöksadress

Postnummer (besök)

Postort (besök)

Vi önskar:

* E-postadress för digital faktura

** Fakturaadress för pappersfaktura

Digital faktura *
Pappersfaktura **
Företagets webbsida

Företagets huvudsakliga verksamhet

Årslönesumma och antal anställda föregående år
exkl. VD, ägare och ägares familjemedlemmar

Årslönesumma 1 000-tal kronor (tkr)

Arbetare
Tjänstemän

Önskad inträdesmånad (om inget anges antas vanligtvis innevarande månad):

Välj avtalsområde/-n
(Läs mer på http://www.industriarbetsgivarna.se/om-oss/avtalsomraden)

Byggnadsämnesindustrin
SVEMEK - Svetsmekaniska verkstäder
Stål och Metallindustri
Gruvindustri (1. Kräver medlemskap i Svemin)
Massa och papper
Sågverk

(2. Kräver medlemskap i Skogsindustrierna)

(2. Kräver medlemskap i Skogsindustrierna)

(1) och (2) kräver godkännande av medlemskap i relaterad branschorganisation, se nästa stycke.

Antal årsanställda i snitt

Ansökan om medlemskap i relaterad branschorganisation:
(1) Medlemskap i Svemin, Föreningen för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige, följer med anslutning
till Industriarbetsgivarna/Gruvornas Arbetsgivareförbund.
Hemsida: www.svemin.se
☐ Vi önskar även ansöka om medlemskap i Svemin.

(2) Medlemskap i Skogsindustrierna, Föreningen Sveriges Skogsindustrier, följer med anslutning till
Industriarbetsgivarna/Skogsindustrierna Arbetsgivareförbundet.
Hemsida: www.skogsindustrierna.se
☐ Vi önskar även ansöka om medlemskap i Skogsindustrierna.
☐ Vi önskar prenumerera på tidskriften Sirius, som är massa- och pappersindustrins partsgemensamma skrift om
arbetsmiljö, säkerhet och hälsa, kompetens, jämställdhet, ledarskap och medarbetarskap.
Hemsida: www.industrisirius.se.

Information till företagets anställda

Förbunden kan, i egenskap av personuppgiftsansvarig, komma att behandla kontaktuppgifter och andra
personuppgifter rörande företrädare och anställda hos företaget, t.ex. vid rådgivning till företaget, fackliga
förhandlingar eller frågor rörande medlemskapet. Företaget ska vidta rimliga åtgärder i syfte att informera de
registrerade om förbundens personuppgiftsbehandling, t.ex. genom att i företagets allmänna information till dess
anställda ange att förbunden är mottagare av personuppgifter och att uppmana de registrerade att besöka
förbundens hemsidor och läsa våra integritetspolicyer för mer information om förbundens
personuppgiftsbehandling.
Vi ansöker om medlemskap i medlemsorganisation/-er enligt sid 1 och 2 och Föreningen Svenskt Näringsliv. Vi har tagit del av stadgarna***
för de nämnda organisationerna och åtar oss att följa de beslut som fattats av behöriga organ inom organisationerna.

Ort och datum

Underskrift av behörig firmatecknare

Namnförtydligande
*** Stadgarna finns för nedladdning på hemsidorna.
www.industriarbetsgivarna.se och www.svensktnaringsliv.se

Industriarbetsgivarnas noteringar
Ansökan beviljas och medlemskapet gäller fr.o.m.:

Medlemsnr:

Signatur IA:

2/4

Företagets kontaktpersoner för information om arbetsgivar- och branschfrågor
När företaget blir medlem kommer förbunden att sända aktuell information om frågor, som är relaterade till rollen
som arbetsgivare och/eller företagsledare. Här anger ni de personer som ni anser ska ha information från oss. Vi
kommer att kontakta dem för medgivande att mottaga densamma. Kryssa för vilken sorts information ni anser att
dessa personer ska ha.
Om något utskick inte kryssas för på någon person alls kommer det utskicket att gå till vd eller ägare.
Industriarbetsgivarna behandlar dina personuppgifter i enlighet med GDPR. Läs mer här:
www.industriarbetsgivarna.se/om-oss/integritetspolicy
Företagets juridiska namn

Organisationsnummer

Vd eller ägare
Namn

E-postadress

Telefonnummer

Mobilnummer

Arbetsgivarinformation

Inbjudan (IA:s kurser och evenemang)

Nyhetsbrev (1 gång/månad)

Evenemang (påverkansarbete för Sveriges basindustri)

Avtalsnytt (avtalsinformation, t.ex. under avtalsrörelser)
Medlemsuppgiftsansvarig
Namn

E-postadress

Telefonnummer

Mobilnummer

Arbetsgivarinformation

Inbjudan (IA:s kurser och evenemang)

Nyhetsbrev (1 gång/månad)

Evenemang (påverkansarbete för Sveriges basindustri)

Avtalsnytt (avtalsinformation, t.ex. under avtalsrörelser)
* Kontaktperson för inlämning av underlag för service- och
medlemsavgifter

HR-chef/-ansvarig
Namn

E-postadress

Arbetsgivarinformation

Inbjudan (IA:s kurser och evenemang)

Nyhetsbrev (1 gång/månad)

Evenemang (påverkansarbete för Sveriges basindustri)

Avtalsnytt (avtalsinformation, t.ex. under avtalsrörelser)
Annan befattning
Namn

E-postadress

Arbetsgivarinformation

Inbjudan (IA:s kurser och evenemang)

Nyhetsbrev (1 gång/månad)

Evenemang (påverkansarbete för Sveriges basindustri)

Avtalsnytt (avtalsinformation, t.ex. under avtalsrörelser)

Industriarbetsgivarna
Box 5218
102 45 STOCKHOLM

Telefon: 08 – 762 67 55
E-post: info@industriarbetsgivarna.se

KOMPLEMENT TILL INTRÄDESANSÖKAN
Nedanstående uppgifter kommer att ligga till grund för beräkning av
företagets avgifter till Svenskt Näringsliv.
Eventuella frågor skickas till faktura@svensktnaringsliv.se

Företagets namn

Företagets org nr

Föregående års lönesumma samt antal årsanställda

Samtliga utbetalda löner
(inkl VD, ägare och familjemedlemmar)

Antal årsanställda
(inkl VD, ägare och familjemedlemmar)

(tkr)

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

(tkr)

Eventuellt svenskt koncernmoderbolag

Namn och org.nr

