VÄRVA EN KOMPIS!
Vid Målareförbundets årliga förbundsmöte 2016 antogs ett mål om att förbundet 2020 skall
vara 15 000 medlemmar. Ett högt ställt mål, vilket innebär att förbundet skall öka medlemsantalet med cirka 1 000 medlemmar.
Vi vill med detta brev informera om ett av de beslut som avdelningsstyrelsen tagit, för att
kunna uppnå målet att många målare och billackerare skall vara medlemmar i Svenska
Målareförbundet.
Styrelsen har som ett led i att uppfylla målet, beslutat om en så kallad värvarbonus.
Detta kommer att ske på följande sätt:
Den medlem som värvar en ny medlem får en bonus på 1 000 kronor per värvad arbetskamrat.
För att få bonusen skall det tillsammans med inträdesblanketten för den nya medlemmen,
fyllas i en så kallad uppdragsredovisning. Dessa finns med i detta utskick och skall efter
ifyllandet skickas till adress nedan, det går också bra att scanna dessa till:
avd4@malareforbundet.se
Adress:
Svenska Målareförbundet
Norrby Tvärgata 3
504 37 Borås


Behöver du kuvert med frimärke, kontakta avdelningen så skickar vi det till dig,
tele 033-20 55 80.

Det går också bra att göra ett så kallat webbinträde på www.malareforbundet.se/medlem/blimedlem/webbansokan/ för den värvade kamraten. Skriv då ”webbinträde” på uppdragsredovisningen. Bonusen betalas ut när den nya medlemmar har betalat in sin första avgift.
Den värvade medlemmen kommer att få en nedsatt medlemsavgift de första tre månaderna.
Avgiften blir då 190 kronor per månad.
Fler inträdesansökningar/blanketter finns att beställas via telefon till avdelningen eller på
www.malareforbundet.se.
Värvarbonusen gäller inte anställd personal eller för värvade skolmedlemmar.
Vi hoppas att just du vill hjälpa till! Ju fler vi blir, desto starkare blir Svenska
Målareförbundet!
Borås den 28 november 2017

Jonny Svensson
Ombudsman
Postadress
Norrby Tvärg
3
504 37 Borås

Telefon
033-20 55 80

Telefax
033-13 46 65

E-post
avd4@malareforbundet.a.se

Postgiro
7 39 49 - 0

Organisationsnr
864500-5839

Inträdesansökan till Svenska Målareförbundet
Ansökan till a-kassan görs separat. Läs mer på www.byggnadsakassa.se
Personuppgifter, var god texta (alla uppgifter skall fyllas i).
Förnamn

Efternamn

Utdelningsadress

Personnummer
C/O (inneboende)

Postnummer

Ort

E-postadress
Lön per timme

Telefon (inkl. riktnr.)

Mobilnummer

Inträde fr. månad

Övergång från

Lön per månad

Arbetad tid per vecka

Anställningsuppgifter, var god texta (fyll i de uppgifter du har uppgifter på).
Arbetsgivare

Organisationsnr. (se löne/kontrolluppgift)

Adress

Postnummer

Telefon arbete

Yrke

Jag är gymnasieelev

Skolans namn

Ort
Anställd fr.o.m.

Betalningsalternativ. Obs! Ett alternativ måste anges. Glöm ej underskrift!
Plusgiro (inbetalningskort)
E-faktura

Jag samtycker till att Byggnads a-kassa får lämna uppgifter till Svenska Målareförbundet, för att mina
intressen i arbetslivsfrågor skall kunna tillvaratas. Medgivandet gäller arbetslöshetsersättning, beslut i
ersättningsärenden, ifrågasatt ersättningsrätt samt medlemskap. Jag godkänner även att
medlemskap registreras elektroniskt.
Underskrift för intygande av ovanstående uppgifter samt för godkännande av valt betalningsalternativ.

Ort och datum

Underskrift

Ifylles av förbundet.
Inträde förbund
Avdelning

Förbundsklass
Sektion

Län

Arbetsgivarnr. Ursprung LO
Kommun

Registrerat datum

K-hem
Ja
Nej

Namnteckning
Har tidigare medlemskap i Målareförbundet upphört pga. Bestämmelserna i § 10?

Postadress
Norrby Tvärg
3
504 37 Borås

Telefon
033-20 55 80

Telefax
033-13 46 65

E-post
avd4@malareforbundet.a.se

Postgiro
7 39 49 - 0

Ja

Nej

Organisationsnr
864500-5839

Uppdragsredovisning för värvarbonus
UPPDRAGSREDOVISNING Verifikations nr:

Namn:

Personnummer:

Utdelningsadress:

Enhet inom förbundet: 4

Postnummer:

Postort:

Betalningssätt:
Swedbank

Värvararvode:
Namn och födelsenummer på värvad medlem:
Namn och födelsenummer på värvad medlem:
Namn och födelsenummer på värvad medlem:
Ansvarig:
Jonny Svensson
ERSÄTTNINGAR:
Antal

á
1 000 kr

Arvoden:

Kr

Summa:
Avdrag skatt:
Avdrag semesterlön för:
Netto att utbetala:
Granskad
Datum och underskrift

Postadress
Norrby Tvärg
3
504 37 Borås

Telefon
033-20 55 80

Telefax
033-13 46 65

Attest:

E-post
avd4@malareforbundet.a.se

Postgiro
7 39 49 - 0

Organisationsnr
864500-5839

Summa

