Medlemsnr:

Uppgifterna i ansökan
behandlas konfidentiellt

ANSÖKAN OM MEDLEMSKAP
i Teaterförbundet för scen och film
Personuppgifter (var vänlig texta)
Namn

Personnummer

c/o

E-post

Adress

Postnummer och ort

Telefon bostad

Telefon arbete

Telefon mobil

Har du varit medlem i Teaterförbundet tidigare? ❑ Ja, år ________________

❑ Nej

Huvudsakligt yrke

Uppskattad årsinkomst

Nuvarande arbetsplats

Befattning

Vid visstidsanställning ange period
(ex: 2019-01-01 – 2019-03-31)
Yrkesutbildning/skola

från och med

till och med
Mellan år

Tidigare yrkeserfarenhet inom scen, media och film (bifoga gärna kopia av kontrakt eller motsvarande).

Besöksadress
Kaplansbacken 2A
Stockholm

Postadress
Box 12710
S-112 94 Stockholm

Telefon 08 - 441 13 00
Telefax 08 - 653 95 07
E-post medlem.tf@teaterforbundet.se

Pg 5 64 02 -1
Bg 5370-9705

Har du ett eget företag?

❑ Ja

❑ Nej

Organisationsnummer & Företagsform

Företagets namn

Adress

Postnummer och ort

Som egenföretagare kan du välja ett ordinarie medlemskap eller att vara ansluten till Teaterförbundets
Servicebolag AB.
Ordinarie medlemskap i Teaterförbundet för scen och film eller
Jag har tagit del av informationen om medlemskap som egenföretagare och väljer att vara
ansluten till förbundet genom Teaterförbundets Servicebolag.

Jag har tagit del av och godkänt den bifogade informationen om förutsättningarna för mitt medlemskap.
Namnteckning

Ifylles av Teaterförbundet för scen och film
Yrkesavdelning:
Lokalavdelning/klubb:
VU datum:
Inträde i Teaterförbundet för scen och film:
Anteckningar:

Ort och datum

Titelkod:

Förutsättningar för medlemskap i Teaterförbundet för scen och film
Medlemsvillkor
a) Konstnärlig yrkesverksamma som antingen:
•
•

genomgått en för yrket relevant högskoleutbildning eller annan av förbundsstyrelsen
beslutad medlemsgrundande utbildning eller motsvarande internationell utbildning.

har en avtalsenlig anställning i minst sex månader inom förbundets verksamhetsområde
eller försörjt sig i avtalsenliga anställningar på förbundets område i minst tolv månader
sammanlagt

b) Teknisk och administrativt yrkesverksamma som antingen:
•
•

genomgått en för yrket relevant och av förbundsstyrelsen beslutad
medlemsgrundande utbildning,
har avtalsenlig anställning inom förbundets verksamhetsområde.

c) Egenföretagare som uppfyller ovanstående utbildningskrav eller vars arbete motsvarar
kraven på avtalsenliga anställningar.
d) Den som inte uppfyller kriterierna för medlemskap enligt punkt a-c ovan kan få rätt till
provmedlemskap. Detta kan erhållas i upp till tre år och kan, om särskilda skäl föreligger,
förlängas. Provmedlem som under provperioden uppfyller kriterier för aktivt medlemskap
ska efter anmälan beviljas sådant.
e) Förbundsstyrelsen kan, om andra skäl av yrkeskaraktär föreligger, bevilja den som inte
uppfyller något av ovanstående krav medlemskap.
Studerandemedlemskap
Studerande på en medlemsgrundande grundläggande yrkesutbildning har rätt till
studerandemedlemskap. Sådan studerande betalar av riksstämman/förbundsmötet beslutad
avgift för studerandemedlemskap.
Medlemsavgift
Medlemsavgiften till Teaterförbundet grundar sig på din årsinkomst enligt följande:
Årsinkomst

Månadsavgift 2019

Högst 150 000 kr
150 001 - 210 000 kr
210 001 - 280 000 kr
över 280 000 kr

210 kr
260 kr
285 kr
305 kr

 Studerandemedlemmar betalar 200 kr per år i medlemsavgift.
 För egenföretagare finns ett särskilt medlemskap. Se nedan.

Besöksadress
Kaplansbacken 2A
Stockholm

Postadress
Box 12710
S-112 94 Stockholm

Telefon 08 - 441 13 00
Telefax 08 - 653 95 07
E-post medlem.tf@teaterforbundet.se

Pg 5 64 02 -1
Bg 5370-9705

Egenföretagare
Du som helt eller delvis arbetar som egenföretagare kan välja antingen medlemskap i
Teaterförbundet på traditionellt sätt eller som egenföretagare, ansluten till Teaterförbundets
Servicebolag. Som ansluten till Servicebolaget har du samma rättigheter och skyldigheter
som andra medlemmar i förbundet. Fördelen är att du kan dra av serviceavgiften i rörelsen.
Medlemsavgiften för egenföretagare delas upp i två delar, dels avgiften till Teaterförbundet
som för år 2019 är 155 kr per månad och dels en serviceavgift till Servicebolaget på 212 kr per
månad och moms 53 kr . Avgiften till Servicebolaget är avdragsgill i näringsverksamheten
liksom momsen på denna. Det innebär att den sammanlagda nettokostnaden för denna nya
form av medlemskap blir lägre än för ett traditionellt medlemskap om du har en nettointäkt
på mer än 300 000 kr om året i din näringsverksamhet och är momspliktig.

TFR (Teaterförbundet för scen och film & Teaterförbundets Rättighetsbolag)
Upphovsrättsligt grundade ersättningar för vidareutnyttjande av tv-program, filmer,
videogram mm blir allt större betydelse för Teaterförbundets medlemmar.
Om du huvudsakligen arbetar som utövande konstnär (skådespelare, sångare, dansare,
artist) eller som upphovsman (regissör, koreograf, scenograf, kostymtecknare, filmfotograf,
animatör) kommer du att bli erbjuden att ansluta dig till TFR. Detta innebär att du upplåter
din upphovsrätt till TFR inom ramen för Teaterförbundets bevakningsområde och gällande
lagstiftning. Anslutningen är kostnadsfri. En mer utförlig information om
anslutningsvillkoren finns på hemsidan, www.teaterforbundet.se under fliken Om
Rättighetsbolaget.
Information om dina personuppgifter
Teaterförbundet är ansvarigt för behandlingen av de uppgifter som återfinns i denna ansökan
och när personuppgifter i övrigt lämnas. Det är viktigt att de uppgifter vi har om Dig i vårt
register är korrekta och aktuella. Informera därför alltid Teaterförbundet om förändringar.
Du har alltid rätt att få information om behandlingen av de personuppgifter som berör Dig.
Teaterförbundet kommer att använda sig av denna information för att kunna fullgöra
uppgiften att tillvarata dina intressen rörande anställnings- och avlöningsvillkor, arbetsrätten
och de övriga skyldigheter som enligt stadgarna åvilar Teaterförbundet gentemot dig som
medlem. För de angivna ändamålen kan uppgifter även komma att lämnas till annan för
behandling.
För mer information om hantering av dina personuppgifter se hemsidan
https://teaterforbundet.se/personuppgifter
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