
Indmeldelsesblanket  
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Denne blanket skal anvendes ved indmeldelse som medlem af SIK 
 

                                                             
SKRIV MED BLOKBOGSTAVER  

Navn: …………………………………………………………………………………………………………….. 

Cpr. nr.: ………………………………………..   Mobil: …………………………………………………….. 

Adresse: ……………………………………………………………………………………………………………. 

By/Bygd: …………………………………………  E-mail: ……………………………………………………. 

Bank:  ………………………………………..   Konto: ……………………………………………………. 

Stilling: ………………………………………………………  

Arbejdsplads: ………………………………………………………  

Uddannelse(r): ……………………………………………………. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medlemskontingentets størrelse (som er forskellig fra forening til forening): Se www.sik.gl > Kontakt 
os > Foreninger, og vejledningssiden til denne blanket, hvor kontingentets størrelse for den pågæl-
dende forening er oplyst. Kontingentet skal betales via BS (Betalingsservice). Der opkræves måned-
ligt et gebyr på 5 kr. for BS-opkrævningen. 

Undertegnede erklærer at være indforstået med, at det pågældende kontingent bliver trukket via 
BS. Undertegnede giver også tilladelse til, at SIK kan sende informationsmateriale, beskeder om 
medlemsfordele og lignende via post, e-mail og SMS. I det øjeblik SIK modtager din udfyldte ind-
meldelsesblanket, er du medlem.  

Velkommen til SIK! 
 
 

………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 
Dato / Sted   Underskrift 

Sæt x 

□  Medlem med normalt kontingent  

□  Medlem med halvt kontingent (se i vejlednin-
gen, hvilke grupper, dette gælder for. Dokumen-
tation vedlægges)           

 

 

Sæt x 

□  Månedslønnet               

□  14-dages lønnet            

Næste lønudbetalingsdag: 
(skriv herunder dag-måned-år) 
 
………………………………………
            

 

På næste side: Vejledning, som du bedes læse inden du udfylder denne blanket. 



Vejledning til udfyldelse af indmeldelsesblanket 
 

1. Blanketten skal anvendes ved indmeldelse til SIK som medlem. 
 

2. Det er vigtigt, at felterne bliver udfyldt rigtigt. 
 

3. Visse grupper betaler et halvt kontingent. Det gælder ledige, deltidsansatte, uddannelsessø-
gende og 1. års lærlinge. Alle andre medlemmer betaler normalt (fuldt) kontingent. 

Såfremt du overgår fra at være ledig, deltidsansat eller uddannelsessøgende til at være fuld-
tidsansat, skal du betale normalt kontingent. Her skal du bruge en anden blanket til at doku-
mentere de ændrede forhold. Blanketten hedder ”Ændring af medlemsoplysninger”. 

4. Det er vigtigt, at SIK har registreret hvert medlem korrekt i forhold til kontingentbetalingen. 
Derfor er det også vigtigt, at man anvender en anden blanket, ”Ændring af medlemsoplysnin-
ger”, f.eks. når man flytter til en anden by, får ny arbejdsplads eller går fra deltidsbeskæftigelse 
til fuldtidsbeskæftigelse eller omvendt. 

 
5. Det er vigtigt, at det ved afkrydsning angives, 

om man er månedslønnet eller 14-dages lønnet. 
Når man er 14-dages lønnet, skal man angive 
sin næste lønudbetalingsdag efter indmeldel-
sen. Dette er til oplysning for kontingent-admi-
nistrationen om lønudbetalingen sker i lige eller 
i ulige uger. 

 
6. En del af det samlede kontingent går til forenin-

gens egne aktiviteter, mens en anden del går til 
fagforbundet til fælles formål. Pr. april 2022 er 
følgende samlede medlemskontingenter gæl-
dende for foreningerne: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Er du i tvivl om udfyldelsen af indmeldelsesblanketten, er du meget velkommen  
til personligt at rette henvendelse til SIK for at blive instrueret. 

Aasiaat 325 
Nanortalik 285 
Qaqortoq 275 
Narsaq 315 
Paamiut 265 
Nuuk  305 
Qeqertarsuatsiaat 235 
Maniitsoq 285 
Kangaamiut 225 
Sisimiut 330 
Kangaatsiaq 305 
Qasigiannguit 310 
Ilulissat 285 
Qeqertarsuaq 255 
Uummannaq 285 
Ikerasak 260 
Upernavik 285 
Qaanaaq 265 
Tasiilaq 250 
Ittoqqortoormiit 270 
Kangerlussuaq 260 
Pituffik 250 


