Allmänna villkor för medlemskap i Akavia
Akavias styrdokument är dess stadgar, som antogs av fullmäktige 2019-12-16.

Priser och Betalningar
•

•
•
•

•

•

•

Ordinarie medlemsavgift fastställs av fullmäktige. Fullmäktige kan besluta om
differentierade avgifter och begränsa rätten till medlemsförmåner för dem som betalar
reducerad avgift.
En medlem är skyldig att betala den för medlemmen vid varje tidpunkt gällande avgiften
från och med månaden efter den månad då medlemmen inträtt.
En medlem erhåller reducerad avgift först från och med månaden efter den månad då
medlem inkommit med anmälan om förhållanden som berättigar till reducerad avgift.
Förbundsstyrelsen kan på ansökan befria en medlem eller en tidigare medlem från avgift
eller del därav eller medge anstånd med betalningen. Förbundsstyrelsen får också om
särskilda skäl föreligger befria nya medlemmar från medlemsavgift eller del därav.
Medlem, vars förhållanden förändrats på så sätt att skyldighet föreligger att betala en
högre avgift, ska omedelbart anmäla detta till förbundet. Medlem som inte anmält ändrade
förhållanden enligt ovan har, efter en tid om tre månader från det att förhållandet inträtt,
inte rätt till individuell facklig service från förbundet i angelägenheter som uppkommit
under den tidsperiod då felaktig avgift erlagts.
Medlemskapet betalas för innevarande månad antingen årligen eller med en periods avgift
(en period är en kalendermånad) månatligen till dess att du väljer att avsluta
medlemskapet. Vid månadsbetalning sker debitering var 30:e dag.
Alla priser är i SEK. Betalning sker via autogiro, direktbankbetalning, e-faktura eller
swish.

Ångerrätt
•

En ny medlem kommer aldrig att få en faktura från Akavia inom 14 dagar av
nyregistrering, enligt förbundets faktureringsrutiner. En medlem kan när som helst begära
utträde ur förbundet, eller ångra sitt inträde utan ekonomisk påföljd. Detta framgår tydligt
i Akavias stadgar §11 ”Avgift betalas de dagar som förbundsstyrelsen bestämmer. En
medlem är skyldig att betala den för medlemmen vid varje tidpunkt gällande avgiften från
och med månaden efter den månad då medlemmen inträtt.”

Medlemmarnas skyldighet
•

Medlemmarna är, enligt Akavias stadgar, skyldiga att

•
•

a) följa dessa stadgar och de beslut som fattas med stöd av dem,
b) iaktta och lojalt tillämpa avtal som träffas av förbundet eller förhandlingsorganisation
som förbundet är medlem i,
c) på arbetsmarknaden och i andra fackliga sammanhang uppträda lojalt mot förbundet,
d) till förbundet meddela kontaktuppgifter och namnändring,
e) till förbundet anmäla avlagd examen eller avslutad utbildning,
f) till förbundet anmäla övergång från studier till yrkesverksamhet,

•
•
•
•

•
•
•

g) till förbundet anmäla ändring av arbetsplats, anställningens omfattning eller befattning
samt
h) på begäran lämna uppgifter om sina löne och anställningsvillkor.
Uppgifter som en medlem lämnar om sina personliga förhållanden ska behandlas
konfidentiellt av förbundet i den utsträckning uppgifterna inte behöver användas för att
fullgöra det fackliga uppdraget. Åtgärd som en medlem vidtar på grund av
tjänsteåliggande eller yrkesplikt kan inte läggas medlemmen till last som åsidosättande av
skyldigheterna mot förbundet.

Uppsägning av medlemskap
•

•

Om du önskar avsluta ditt medlemskap hos oss, kontakta Medlemsservice på
010-303 75 00 så hjälper vi dig.
Våra öppettider är måndag-fredag mellan 09:00 till 17:00.
Efter samtalet - om du fortfarande vill gå ur - får du en länk där du bekräftar utträdet.

Avtalsbrott och tvist
•

Akavias styrdokument är dess stadgar.Om tvist uppstår mellan dig och Akavia ska tvisten
i första hand försöka lösas genom överenskommelse.

Hantering av personuppgifter
•

Enligt dataskyddsförordningen är medlemskap i ett fackförbund en känslig personuppgift.
När känsliga personuppgifter behandlas hos Akavia gäller särskilda regler i
dataskyddsförordningen. Läs mer om hur Akavia behandlar personuppgifter på
https://www.akavia.se/om-akavia/om-webbplatsen/

Klagomål

Om du har klagomål gällande ditt medlemskap ska du i första hand vända dig till vår
medlemsservice, på 010- 303 75 00.

