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Medlemsansökan för Swedsoft
Företags-/organisationsnamn…………………………………………………………………………...
Organisationsnummer………………………………. VAT nr………………………………………...
Postadress………………………………………………………………………………………………...
Faktureringsadress (om annan än ovan)………………………………………………………………
Besöksadress……………………………………………………………………………………………..
Postnummer………………………………………….. Ort……………………………………………..
Telefon växel……………………………………………………………………………………………...
Hemsida…………………………………………………………………………………………………...
Omsättning (SEK)…………………………………... Antal anställda (ungefär)……………………

Kontaktperson 1…………………………………… Kontaktperson 2………………………………….
E-post…………………………………………........ E-post……………………………………………...
Telefon……………………………………………… Telefon…………………………………………….

Vänligen bocka i att ni godkänner följande:
Härmed godkänner vi Swedsofts stadgar - http://swedsoft.se/om/stadgar/
Härmed godkänner vi den Code of Conduct Swedsoft förbundit sig att följa http://swedsoft.se/om/vardegrund/
Härmed godkänner vi Swedsofts användning av personuppgifter för vårt medlemskap
(se information om personuppgiftslagen på sida 2 i denna blankett)

Underskrift

………………………………………………………………..

Namnförtydligande ………………………………………………………………..
Datum

………………………………………………………………..
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Personuppgiftslagen (PUL) - Så använder vi dina personuppgifter
Lagen syftar till att skydda privatpersoner mot att deras personliga integritet kränks när
personuppgifter behandlas.
Vi vill med denna text informera dig om behandling av personuppgifterna.
Personuppgifterna som du lämnar i anmälan kommer att registreras och användas för
administration såsom kallelse, bekräftelse, fakturering med mera. Personuppgifterna kommer
dessutom att finnas i våra datorsystem för att du ska kunna få information om Swedsofts
verksamhet.
Personuppgifterna kommer inte att samköras med andra register.
Du kan skriftligen anmäla om du inte vill att dina personuppgifter ska behandlas för ändamål
som rör direkt marknadsföring.

Medlemsavgifter 2016
Avgifterna är uppdelade på medlemsavgift (10%, momsbelagd, ej avdragsgill) och
serviceavgift (90%, momsbelagd, avdragsgill).
Medlemskategori

Medlemsavgift (SEK)

Serviceavgift (SEK)

Mindre företag (<10 MSEK*)

500

4 500

Små företag (10-50 MSEK*)

1 250

11 250

Medelstora företag (50-100 MSEK*)

2 500

22 500

Större företag (>100 MSEK*)

5 000

45 000

Akademi och andra organisationer

2 500

22 500

(alla avgifter anges exkl. moms)
*Omsättning 2015

När ni fyllt i denna medlemsansökan, skicka då in den till oss per post eller e-post.
Postadress
Swedsoft
Box 5510
114 85 Stockholm
Sverige
E-post: info@swedsoft.se

Tack för att ni vill vara medlemmar i Swedsoft! Vi ser fram emot er ansökan och kommer
efter styrelsebeslut, vid nästa styrelsemöte, att återkomma med bekräftelse till er.

