Medlemsansökan

till Lärarnas Riksförbund för yrkesverksamma lärare, studie- och yrkesvägledare och pensionärer
Efternamn

Förnamn

Personnummer (10 siffror)

Utdelningsadress

Mobil

Postnummer och postadress

Telefon bostad

E-post

 Kryssa här om du ansöker om pensionärsmedlemskap

Telefon arbete

Skolans namn/annan arbetsplats

Arbetsgivare: kommun, koncern, stiftelse etc.

Tjänstgöringsort/kommun

Befattning/titel, lärare, ange även lärarkategori och ämnen, ex. 4-9, SV-SO

Anställning/avtalssektor

 Kommunal
 Heltid

Total Bruttolön/månad

 Statlig

 Landsting

 Privat

 Deltid

Sysselsättningsgrad i procent (heltid 100%)___________________

 Tillsvidareanställning

 Visstid fr.o.m._________________________ t.o.m._______________________

Lärarexamen mot  Grundskolans tidigare år  Grundskolans senare år  Både förskola och grundskolans tidigare år  Gymnasieskola/komvux
 Studie- och yrkesvägledarutbildning
 Annan högskoleutbildning: Inriktning______________________________________________________________________________________ poäng__________________________
Lärarutbildning:

Utländsk lärarutbildning

 Ja, ange från vilket land:_________________________________________________________________________________________________________

Examensår och månad:_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Medlemskap i vår a-kassa, AEA, Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa

 Önskar bli medlem i AEA, Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa

 Direktansluten till AEA

 Redan medlem i AEA

 Redan medlem i annan a-kassa Skriv namnet på kassan du lämnat här______________________________________________________________________________________
 Önskar ej bli medlem i AEA, Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa

Skriv namnet på förbundet du lämnat här_______________________________________________________________________ Utträdesdatum_______________________________

 Jag önskar prenumeration på Forum för Idrott och hälsas tidning Idrott & hälsa (mot prenumerationsavgift)
Som medlem i Lärarnas Riksförbund ansluts du till förmånliga försäkringar genom Svenska Lärarförsäkringar.
När vi behandlat din medlemsansökan får du mer information om detta. Då har du också möjlighet att tacka nej till försäkringarna.
Inbetalningar av avgifter för medlemskap, a-kassa och försäkringar sker normalt via löneavdrag. En normal rutin som fungerar med flertalet arbetsgivare.

 Önskar ej betala via löneavdrag
Datum och ort

Alternativt betalningssätt:

 Autogiro

 Bankgiro
Namnteckning

Glöm inte att skriva under!

lä rarn as ri ks f ö r bu n d Medlemsenheten • Box 3529 • SE-103 69 Stockholm • Telefon 08-613 27 27 • medlem@lr.se • www.lr.se
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Tejpa här!

LÄRARNAS
R I KS F Ö R B U N D
B E TA L A R
PORTOT

Medlemsansökan
l ä r a r n a s r i k sfö r bu n d
Svarsförsändelse
Kundnummer 200 82 930
110 03 Stockholm

Vik här!

Information om behandling av personuppgifter
Lärarnas Riksförbund, Box 3529, 103 69 Stockholm, är ansvarig för
behandlingen av de uppgifter som du lämnar i medlemsansökan.
Obligatoriska uppgifter
Lärarnas Riksförbund kommer att använda sig av dessa uppgifter
för att fullgöra åtagandet att administrera ditt medlemskap och
tillvarata dina intressen rörande anställnings- och avlöningsvillkor,
arbetsrätten och de övriga skyldigheter som enligt stadgarna åvilar
Lärarnas Riksförbund gentemot dig som medlem. För de angivna
ändamålen kan uppgifter även komma att lämnas till annan för behandling, såsom vid administration av arbetsmarknadsförsäkringar.
I de fall laglig skyldighet därtill föreligger, kan uppgifter komma att
lämnas till en myndighet.

Övriga uppgifter
Dessa kommer att behandlas av Lärarnas Riksförbund med ändamålet att ge dig bättre service genom personligt anpassade tjänster
och erbjudanden. Det är helt frivilligt att lämna uppgifterna, men i
den utsträckning så sker, medger du genom att lämna dem att Lärarnas Riksförbund får använda uppgifterna för dessa ändamål.
Lärarnas Riksförbund är angeläget om att alla personuppgifter som
behandlas är riktiga. Oriktiga uppgifter kommer att rättas snarast
möjligt.

Tejpa här!

2012-06

För att kunna ge dig som medlem bästa möjliga service är det alltid
viktigt att du meddelar Lärarnas Riksförbunds medlemsregister
eventuella förändringar. Du har vidare rätt att ansöka om att få information om vilka behandlingar som sker med dina personuppgifter.

2

