Denne blanket skal anvendes ved indmeldelse som medlem af SIK.
Den skal også anvendes ved ændring af medlemsoplysninger,
f. eks. ved bopælsændring m.v. I så fald sæt kryds her □
SKRIV MED BLOKBOGSTAVER
Navn:

……………………………………………………………………………………………………………..

Cpr. nr.:

……………………………………….. Mobil: ……………………………………………………..

Adresse:

…………………………………………………………………………………………………………….

By/Bygd:

………………………………………… E-mail: …………………………………………………….

Bank:

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

Stilling:

………………………………………………………

Arbejdsplads: ………………………………………………………
Uddannelse(r): …………………………………………………….
Sæt x

Sæt x

□ Medlem med normalt kontingent

□ Månedslønnet

□ Medlem med halvt kontingent (se i vejledningen, hvilke grupper, dette gælder for. Dokumentation vedlægges)

□ 14-dages lønnet

□ Medlem med 1/4 kontingent (pensionist)

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

Medlemskontingentets størrelse (som er forskellig fra forening til forening): Se www.sik.gl > Kontakt
os > Foreninger, hvor kontingentets størrelse for den pågældende forening er oplyst. Kontingentet
skal betales via BS (Betalingsservice). Der opkræves månedligt et gebyr på 5 kr. for BS-opkrævningen.
Undertegnede bekræfter at have indhentet oplysning om det pågældende kontingent, og erklærer
at være indforstået med, at kontingentet bliver trukket via BS. Undertegnede giver også tilladelse
til, at SIK kan sende informationsmateriale, beskeder om medlemsfordele og lignende via post, email og SMS. I det øjeblik SIK modtager din udfyldte indmeldelsesblanket, er du medlem.
Velkommen til SIK!

…………………………………………………………
Dato / Sted

………………………………………………………………………………
Underskrift

På næste side: Vejledning, som du bedes læse inden du udfylder denne blanket.
Postboks 9 • 3900 Nuuk • Tlf.: +299 32 21 33 • Fax: +299 32 49 39 • E-mail: sik@sik.gl

SIK 01-08-2022

Indmeldelsesblanket

Vejledning til udfyldelse af indmeldelsesblanket
(som også anvendes ved ændring af medlemsoplysninger)
1. Blanketten skal anvendes ved indmeldelse til SIK som medlem. Blanketten skal også anvendes
ved ændring af oplysninger vedrørende medlemmer. Selvom der kun er én ændring (f.eks. flytning til ny adresse eller arbejdsplads), så vær venlig at udfylde alle felterne.
2. Det er vigtigt, at felterne bliver udfyldt rigtigt.
3. Visse grupper betaler et halvt kontingent. Det gælder ledige, deltidsansatte, uddannelsessøgende og 1. års lærlinge. Alle andre medlemmer betaler normalt (fuldt) kontingent. Dog betaler
pensionister ¼ kontingent.
Såfremt du overgår fra at være ledig, deltidsansat eller uddannelsessøgende til at være fuldtidsansat, skal du betale normalt kontingent. Her skal du bruge blanketten til at få de ændrede
forhold registreret.
4. Det er vigtigt, at SIK har registreret hvert medlem korrekt i forhold til kontingentbetalingen.
Derfor er det også vigtigt, at man meddeler ændringerne, 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 indmeldelsen.
Dette er til oplysning for kontingent-administrationen om lønudbetalingen sker i lige eller i
ulige uger.
6. En del af det samlede kontingent går til foreningens egne aktiviteter, mens en anden del går til
fagforbundet til fælles formål. De til enhver tid gældende totale kontingenter er oplyst i SIK’s
hjemmeside her: www.sik.gl > Kontakt os > Foreninger

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

