
 

Anmälan av ledamöter i lokalförening 

 

Föreningens namn:   Föreningens e-postadress:   

 

Arbetsgivare:   Organisationsnummer:   

Ort/orter:     

 

Sektor:  ☐ Privat sektor  ☐ Statlig sektor ☐ Kommun och region 

Anmälan gäller: ☐ Ny förening/styrelse ☐ Förändring av styrelse 

 

Uppdrag Namn Personnummer E-postadress Mandattid 

vald fr.o.m - t.o.m 
Är medlem i annat Saco-
förbund, ange vilket 

Ordförande      
Vice ordförande      
Sekreterare      
Ledamot      

      

      

      

      

      

      

 
Avslutat 
uppdrag 

Namn Personnummer E-postadress Datum då uppdrag 
avslutas 

Är medlem i annat Saco-
förbund, ange  vilket 

      

      

      

 

 
Uppgifterna lämnade av (namn):  E-post:   
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