
 

 Bliv medlem og få en gave 

 Skaf et medlem og få en gave 
 

 
Vi har fra afdelingens side stort fokus på, at alle ansatte på en FOA 

overenskomst - også ekstraordinært ansatte (ledige med løntilskud), får 
tilbud om et medlemskab af FOA. Det kan være svært at nå ud til alle, og vi 

har derfor brug for DIN hjælp.  
 

Til hvert nyt medlem, der melder sig ind i afdelingen kvitterer vi med en 
gave til en værdi af op til kr. 300,-. For hvert nyt medlem du skaffer til 

afdelingen, kvitterer vi med en gave til en værdi af op til kr. 300,-. 
 

Nye medlemmer indmeldes via dette kort. Du kan også kontakte afdelingen 
på telefon 4697 1170, for hurtig og elektronisk indmeldelse.   

 
 

Med venlig hilsen, FOA Frederikshavn 
 
 



Gaver du kan vælge imellem 

• Gavekort til EuroSpar  ¤  Gavekort til KJ Dog Food ¤ Gavekort til slagter 

• Gavekort til Kop & Kande  ¤  Vin fra Vinoble  ¤  Biografbilletter  

Vilkår for at få en gave 
For at få en gave, skal du være den der bliver meldt ind (bliv medlem), eller 
være den, der har sørget for, at en anden bliver meldt ind (skaf et medlem). 
Gaven kan hentes i afdelingen, når første måneds kontingent er betalt. Der 
vil typisk gå 1-2 måneder før vi har registreret betalingen. Du bliver 
kontaktet af FOA Frederikshavn via SMS, når gaven er klar til afhentning.  

Nyt medlem: 
 
Navn  __________________________ 
 
CPR    __________________________ 
 
Adr.    __________________________ 
 
P.nr.   _________By_______________ 
 
Tlf.     _________Mobil_____________ 
 
Mail    __________________________ 
 
Arb.pl _________________Start_____ 
 
Stilling______________Timetal______ 
 
Medlem af anden A-kasse (sæt kryds): 
 
Ja:____Nej:____Hvilken:___________ 
 
Gaveønske: _____________________ 
 
Nyt medlems underskrift: 
 
_______________________________ 
 
Følgende medlemskab ønskes, sæt kryds: 
 

 Fagligt medlemskab (kr. 366,54,-/md) 

 Faglig+A-kasse (kr. 822,54,-/md.) 

Faglig+A-kasse+Efterløn (kr. 1297,54,- 
    /md.)  

Dette kort er indsendt af: 

Navn __________________________ 
 
CPR   __________________________ 
 
Adr.   __________________________ 
 
P.nr.  _________By_______________ 
 
Tlf.    __________________________ 
 
Mobil __________________________ 
 
Mail   __________________________ 
 
Gaveønske: _____________________ 

 
Sendes/afleveres til 

 

 
 

FOA Frederikshavn 
Constantiavej 35 

9900 Frederikshavn 


