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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 
FOA´s overenskomster, herunder også ekstraordinært 
ansatte, får tilbud om et medlemskab af FOA´s faglige 
afdeling.  
 

Til hvert nyt fagligt medlem* i FOA Sydsjælland, 
kvitterer vi med en gave til en vejledende værdi af 
mindst kr. 300.  
 
Er du allerede faglig medlem? - Så se her: 
For hvert nyt medlem du skaffer til afdelingen, 
kvitterer vi med en gave til en vejledende værdi af 
mindst kr. 300.  
 
Nye medlemmer indmeldes via dette kort. Du kan også 
kontakte afdelingen på telefon 4697 2800, for indmeldelse.   
 
Med venlig hilsen 
FOA Sydsjælland 

 
 

 
 
 
 

Vi har derfor brug for DIN hjælp.  
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Vilkår for at 
få en gave 
For at få en gave, 
skal du enten være 
den der bliver 
meldt ind (nyt 
medlem), eller 
være den, der har 
fortalt om fordele 
ved faglig 
medlemskab af 
FOA, (skaffet et 
medlem).  
 
Man vælger en af 
gaverne fra den 
aktuelle 
gaveoversigt  
 
Gaven kan hentes i 
afdelingen, når nyt 
medlems første 
måneds kontingent 
er betalt. Der vil 
typisk gå 1-2 
måneder før vi har 
registreret 
betalingen. Du 
bliver kontaktet af 
FOA Sydsjælland 
når gaven er klar til 
afhentning.  

 

 

 

Udfyldes af nyt medlem: 
 
Navn  ________________________________ 
 
CPR    _____________-___________________ 
 
Adresse_______________________________ 
 
Post-nr.   _________By___________________ 
 
Tlf/Mobil______________________________ 
 
e-Mail    _______________________________ 
 
Arbejdsplads ___________________________ 
 
Dato for ansættelse______________________ 
 
Stilling:________________________________ 
 
Timetal pr. uge__________________________ 
 
Medlem af anden A-kasse (sæt kryds): 
 
Ja:____Nej:____Hvilken:___________ 
 
Ønsker du overflytning af A-kasse? 
 Ja:____Nej:____ 
 
Gaveønske: ____________________________ 
 
 
Nyt medlems underskrift: 
 
______________________________________ 
 
Følgende medlemskab ønskes, sæt kryds: 
 

 Fagligt medlemskab  

 Faglig+A-kasse  

 Faglig+A-kasse+Efterløn   
 

 Samtykke (se side 3) 

Indsendt af: 

Navn _____________________________ 
 
Fødselsdato   _______________________ 
 
Adresse   __________________________ 
 
Post-nr.  _________By_______________ 
 
 Tlf/Mobil _________________________ 
 
 
 e-Mail       __________________________ 
 
 Gaveønske: _________________________ 

 

 

 

Sendes/afleveres til 
 

 
 

FOA Sydsjælland 
Bataljonsvej 3 
4700 Næstved 

*) Som nyt fagligt 
medlem udløses 
alene gave hvis du 
ikke har været 
medlem af FOA 
faglig igennem de 
sidste 6 mdr, og 
du ikke tidligere 
er slettet på 
grund af restance.  
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