IMAK – Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianeersut Kattuffiat, box 867, tlf.: 322550, fax: 325061, e-mail: imak@imak.gl

Ilaasortaanermut nalunaarfissaq - Indmeldelse
Ateq/navn:

Inuup normua/Personnummer:

Najugaq/adressse:

Kommune najugaqarfik/Bopælskommune

e-mail adresse:

Oqarasuaat/Telefonnr.:

Paasissutissat aningaaserivimmut tunngasut/Bankoplysninger Reg:_________ Kontonummer: __________________________
Ilinniagaq/Uddannelse:
Ilinniartitsisutut ilinniarsimasoq/Uddannet lærer
Najugarisaq qimannagu ilinniartoq/Decentrallærerstuderende
Ilinniartitsisunngorniaq/Lærerstuderende
Perorsaasutut ilinniarsimasoq/Uddannet socialpædagog
Timelæreri/Timelærer
Ilinniagaq/Uddannelse:

Ulloq soraarummeerfik/dato for dimission:

Seminarium:
Suliffik/Ansættelsessted:

_____ / _____ - _____
Kommune:

Atorfiup taaguutaa/Stillingsbetegnelse:
_______________________________________

Overenskomstansat

Tjenestemandsansat

Atorfiniffiup ullua/ansættelsesdato: _____ /_____ - _____ Ulloq ilaasortanngorfik/Indmeldelsesdato: _____ / _____ - _____
IMAK vedtægter om Ind-og udmeldelse:
§4 Ind- og udmeldelse sker skriftligt på organisationens formularer. Formularen skal være underskrevet og kan afleveres til tillidsrepræsentanten, organisationen
eller ved fremsendelse på e-mail. Enhver indmeldelse modtages under forebehold af bestyrelsens godkendelse jf.§3 stk.6.
Stk.2. Indmeldelse gælder fra modtagelsen.
Stk.3. Lærerstuderende har ret til optagelse.
Stk.4. Finder indmeldelse som almindeligt medlem sted senere end 3 måneder efter at vedkommende har opnået ret til almindeligt medlemsskab, jf.§2 stk.2,
indtræder muligheden for at opnå juridisk bistand fra organisationen normalt først efter 1 års ubrudt medlemsskab. Bestyrelsen kan, hvor helt særlige forhold gør
sig gældende, dispensere herfra.
Stk.5 Udmeldelsen kan ske med 1 måneds varsel til en 31.dec.,31 marts., 31. juli eller 30. sept. udmeldelsen kan ikke finde sted fra det tidspunkt, hvor der i en
kompetent forsamling er truffet beslutning om iværksættelse af lovlig konflikt for organisationens medlemmer eller en gruppe af dem, og indtil konflikten er afsluttet.
udmeldelse skal ske skriftligt på organisationens ændringsblanketten skal være underskrevet og afleveres/sendes til organisationens sekretariat.
Stk.6. Medlemmer, der trods af påkrav ikke har betalt kontigenter, påløbne renter og gebyrer senest 1 måned efter påkravets afsendelse, slettes som medlem af
organisationen. Sådanne medlemmer kan kun genoptages, efter at kontigentrestancerne mv. er betalt, eller der er truffet en bindende aftale om beløbets afvikling,
og i øvrigt forholder man sig ved genoptagelse som angivt i stk.4.
Stk. 7. Bestyrelsen er bemyndiget til despensere fra ovenstående bestemmelser, såfremt der foreligger konkrete tungtvejende grunde herfor.
Stk.8. Ethver medlem er forpligtet til at oplyse organisationen om ansættelsesmæssige eller andre ændringer, herunder adresseændringer, der har betydning for
medlemskabet.
IMAK-imi aaliangersakkat atuareerlugit ataani atsiorlunga IMAK-i pisinnaatillugu uppernarsarpara ilaasortaanermut akiliutiga PBS/NETs aqqutigalugu akilertarnissaa
akueralugu, IMAK-ip malittarisassai ilisimaaraakka.
Undertegnede bekræfter herved at der gives fuldmagt til at mit kontigent betales via PBS/NETs. Jeg er bekendt med IMAK´s vedtægter.

_________________
Ulloq/dato

_____________________________________________________
Atsiorneq/Underskrift

