Frågor och svar angående medlemskap och
medlemsavgiften till Riksföreningen för företagssköterskor


Behöver man vara medlem i Vårdförbundet för att vara med i
Riksföreningen?
o NEJ. Riksföreningen för företagssköterskor är en yrkesförening – INTE en
facklig sammanslutning.
Däremot har Riksföreningen ett samarbete med vårdförbundet som innebär att
vi får använda samma system för medlemsadministration som Vårdförbundet.
Vårdförbundet tillhandahåller bara systemet – de har inte möjlighet att
kontrollera vilka som är medlemmar, hur länge man varit medlem, om man är
fackligt ansluten eller ej….
Riksföreningens styrelse är de enda som har tillgång till systemet.
Medlemsförteckning kan skickas ut, men bara på förfrågan till respektive
länsombud inför arrangemang av medlemsaktiviteter ute i länen.
Medlemsförteckningen skickas aldrig ut som underlag för spridning av reklam.



Hur stor är medlemsavgiften?
o 400 kronor/år och halva priset för pensionärer



Hur betalar jag in medlemsavgiften?
o Om du redan är medlem - Använd inbetalningskortet som skickas till dig i
början av varje år.

OBS! Vid ordinarie avisering av medlemsavgiften som sker per automatik årligen,
skall medlemsavgiften betalas till det plusgirokonto som är förtryckt på avin –
mottagare är Vårdförbundets betalservice. Viktigt också att OCR-nummer anges
eftersom det är detta som visar att du som enskild medlem betalat avgiften. Denna
hantering innebär att betalningen automatiskt registreras i vårt medlemsregister och
du slipper få påminnelse.
o För nytillkommen medlem under året betalas medlemsavgiften utifrån den
faktura som medlemsansvarig skickar ut. Plusgironumret på denna faktura
är till Riksföreningen direkt, vilket innebär manuell registrering i
medlemsregistret. Viktigt att när du betalar fakturan anger:
 Namn och adress
 Att summan avser medlemsavgift i Riksföreningen
 Fakturanummer



Hur gör jag om jag fått avi hem till mig men min arbetsgivare betalar
avgiften?
o Du betalar avgiften och kommer överens med din arbetsgivare så att du får
tillbaka utlägget i efterhand – använd arbetsgivarens system för
återbetalning av utlägg.



Hur får jag reda på mitt medlemsnummer?
o Vanligtvis står ditt medlemsnummer på medlemstidningens adressetikett
o Ditt länsombud har medlemsförteckning och kan hjälpa dig
o Alternativt kan du kontakta Riksföreningens medlemsansvarig

Kontakta alltid medlemsansvarig för frågor angående din medlemsavgift!

