ANMÄLAN OM UTTRÄDE
Du har anmält att du vill avsluta ditt medlemskap i Sveriges Skolledarförbund.
Vi vill informera dig om att när ditt medlemskap är avslutat har du inte längre tillgång till hjälp från
förbundet med rådgivning och förhandling.
Om du avslutar ditt medlemskap innebär det också att din inkomstförsäkring, som ingår i
medlemsavgiften inte längre gäller.
Är din inkomst högre än den a-kassan ger ersättning för, kan du få högre ersättning vid arbetslöshet
genom vår inkomstförsäkring. Även eventuella förmåner och försäkringar som du har tecknat
genom ditt medlemskap, till exempel hem- och grupplivförsäkring kommer att avslutas när ditt
medlemskap upphör.
Som pensionär kan du stå kvar som medlem om du så önskar. Då behåller du dina förmånliga
försäkringar fram till du fyller 67 år.
Medlemsavgiften kommer att debiteras fram till det datum utträdet träder i kraft.
Enligt Sveriges Skolledarförbunds stadgar sker utträde ur förbundet efter skriftlig anmälan till förbundets kansli. Utträde sker tre månader efter utgången av den kalendermånad då ansökan kom in till kansliet.
Övergång till Lärarnas Riksförbund sker vid närmast följande månadsskifte. Pensionär beviljas
utträde vid närmast följande månadsskifte. Utträde kan inte ske under pågående arbetskonflikt eller
då varsel lagts.
Om du vill att utträdet skall ske senare än vad som står i förbundets stadgar, fyll i år och månad då
du vill utträda:
År__________ Månad___________ (utträdet sker den sista i den angivna månaden)
För att vi ska kunna administrera Ditt utträde på bästa sätt är det bra om Du fyller i skälet för Ditt
utträde nedan.
 Lärartjänst
 Lärarnas Riksförbund
 Lärarförbundet
 Övergång till annat SACO-förbund





Annan tjänst

Pension, fr o m ____________

 Övergång till annat förbund
 Missnöjd
Här kan Du motivera Ditt utträde:______________________________________
_________________________________________________________________
Namn ___________________________________________________________
Personnummer eller medlemsnummer __________________________________
Namnunderskrift___________________________________________________
Ort______________________________Datum__________________________
När vi fått Din anmälan sänder vi en bekräftelse. För mer information kontakta Sveriges
Skolledarförbunds medlemsregister 08-567 06 220, skol@vasabyran.se.
Skicka anmälan till Sveriges Skolledarförbund, Medlemsregistret, Box 3266, 103 65 Stockholm.

