
MEDLEMSKAPSANSÖKAN 
 
 
 
ANSÖKAN OM MEDLEMSKAP I SOLIDARITETSHUSET EKONOMISK FÖRENING  
 
Detta svarsformulär kommer att hållas inom Solidaritetshuset Ekonomisk Förening och 
kommer inte att lämnas ut till andra än medlemmar i föreningen. 
 
 
SÖKANDE ORGANISATION              ORG.NUMMER:________________  
 
 
NAMN:_______________________________________________________________ 
 
Gata/Postbox_______________________________________Postnr.______________ 
 
Postadress____________________________________________________________ 
 
Tel_________________________ 
 
Mailadress_________________________ 
 
Organisationens registreringsår eller år för bildande_________________ 
 
Medlemsantal     _______________             Antal fast anställda ______________ 
 
Hemsida _______________________________ 
 
Produktion av informationsmaterial (bifoga gärna exempel) 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
Om ni önskar hyra utrymmen i Solidaritetshuset, beskriv kort era lokalbehov 
 
Kontor_______________________________________________________  antal m2  _ 
 
Förråd_______________________antal hyllmeter  eller antal m2  ___________ 
 
Er nuvarande lokalyta (m2) ____________________ 
 
Er nuvarande årshyra  _____________________kronor 
 
Hur finansierar ni er verksamhet? 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
   
Solidaritetshuset erbjuder bl.a. nedanstående tjänster. Kryssa  för om ni tänker utnyttja dessa  
 
Mötesrum     ____ Pentry   _____ Kopieringsmaskin _____Postbox__________   
 
 
 



För att vi skall kunna behandla er ansökan måste följande information bifogas. 
 
BILAGA 1 - STADGAR/MÅLSÄTTNING 
 
BILAGA 2 - BOKSLUT/ÅRSREDOVISNING/BUDGET 
 
BILAGA 3 – VERKSAMHETSBERÄTTELSE/ 
 
BILAGA 4  FÖRENINFGENS HISTORISKA BAKGRUND OCH VERKSAMHET IDAG ? 
 
BILAGA 5 (EJ OBLIGATORISKT) ÖVRIGA UPPLYSNINGAR SOM NI ANSER ÄR VIKTIGA FÖR ATT VI SKALL KUNNA 
BEDÖMA ER ANSÖKAN  
 
 
§2 Ändamål 
 
Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden och har till ändamål att främja medlemmarnas 
ekonomiska intressen genom att erbjuda lösningar av medlemmarna lokalbehov i föreningens hus. 
Föreningen skall verka för att stärka samarbetet mellan medlemmarna och bekämpa alla former av 
diskriminering och underlätta fPör medlemmarna att bedriva utåtriktad informationsverksamhet. 
 
§3 Medlemskap 
 
Till medlem kan antas ideell förening eller annan juridisk person som bedriver folkrörelsebaserat 
solidaritetsarbete eller kulturell verksamhet. Förutom användandet av föreningens lokaler innebär 
medlemskapet att man gemensamt ansvarar för skötseln av lokaler, gemensamma aktiviteter och 
fastighetsunderhåll. Ansökan om medlemskap görs skriftligen till styrelsen. Medlemskapet beviljas av 
styrelsen men fastställs av föreningsstämman. 
Medlem som inte betalat medlemsavgift under två på varandra följande kalenderår trots minst två 
påminnelser anses ha lämnat ansökan om utträde. Alla medlemsutträden bekräftas och protokollförs vid 
föreningsstämman 
 
KONTAKTPERSON OCH IFYLLAREN AV DENNA ANSÖKAN 
 
NAMN     ____________________________________________________________________ 
 
GATA/POSTBOX ______________________________________________________________ 
 
POSTNUMMER ______________________POSTADRESS________________________ 
 
TEL ______________________      MAIL          ________________________ 
 
 
  
DATUM  & NAMNTECKNING 
 
 
_________________________________________________ 
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