PASSIVERKLÆRING I
DANSKE FODTERAPEUTER

DANSKE
FODTERAPEUTER
Tro og love erklæring

Overflytning fra aktiv til passivt medlemskab kan ske, hvis medlemmet har forladt faget til fordel for anden
beskæftigelse, er gået på pension/efterløn eller er flyttet til udlandet og gerne vil bevare sit tilhørsforhold til
faget og foreningen. (Danske Fodterapeuters vedtægter §6)

PERSONLIGE OPLYSNINGER
Navn:____________________________________________________

Medlemsnr.: __________________

CPR.nr: ______________________

Mobil:________________________

Privat tlf.:_________________

Privatadresse:_______________________________________________________________________
Postnr:__________

By:_________________________		

Mail:___________________________________

DIN BAGGRUND FOR ANSØGNINGEN
(Sæt kryds i et af felterne)

Jeg er gået på efterløn eller pension
Jeg har fået anden beskæftigelse			

Oplys gerne hvilken:___________________________________

Jeg er flyttet til udlandet
Jeg underviser på en fodterapeutskole

JEG ERKLÆRER HERMED
at jeg er stoppet med at arbejde som fodterapeut, og at jeg ikke er påbegyndt andet arbejde, som jeg har opnået i kraft af min fodterapeutuddannelse (her er underviserne på landets to fodterapeutskoler undtaget).
Hvis jeg begynder at arbejde som fodterapeut igen, forpligtiger jeg mig til omgående at meddele det til Danske Fodterapeuter.
Jeg erklærer mig indforstået med de ændrede rettigheder i henhold til § 6 i Danske Fodterapeuters vedtægter. Passive medlemmer har ikke
stemmeret på generalforsamlinger (§14 stk. 6) og kan ikke vælges til tillidsposter (§12 stk. 1)

UNDERSKRIFT PÅ TRO OG LOVE
Jeg erklærer ved min underskrift på tro og love, at de ovenfor angivne oplysninger er korrekte. Samtidig hermed accepterer jeg at være pligtig til
at tilbagebetale differencen mellem fuldt kontingent og evt. passivt kontingent til Danske Fodterapeuter, såfremt jeg har afgivet oplysninger, som
ikke er korrekte i forbindelse med denne ansøgning.

BEMÆRK
Dit kontingent bliver først nedsat fra første kontingentopkrævning efter anmeldelsen, fordi overførslen til passivt medlemskab ikke kan ske med
tilbagevirkende kraft. Overflytningen kan kun finde sted med en måneds skriftlig varsel til den 1/1, 1/4, 1/7 eller 1/10.

Dato: ___________________________

Underskrift ___________________________________

Ansøgningen skal være underskrevet og vedlagt de bilag, som behandlingen af ansøgningen kræver.
Ansøgningen indsendes som brev eller mail til: Danske Fodterapeuter, Roskildevej 163, 2620 Albertslund. info@fodterapeut.dk
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