
 

Medlemsansökan SME-D 
 

Adressinformation 
Företagsnamn: Org-nr: 

Postadress: Etabl.år: 

Postnummer och ort: 

Besöksadress: 

Tel:  

E-post: Webb: 

 
Företag ägda till mer än 50 % som ingår i ansökan 
Namn: Adress: 

  

  

 
Verksamhetsområde (kortfattad beskrivning) 

Beskrivning: 

 

 

 
Företagsuppgifter 
Antal anställda: 

 

Antal anställda verksamma mot försvars- och samhällssäkerhetssektorn: 
 
 

Referenser inom SME-D 
Namn Företag E-post 

   

   

 
     Andra referenser 
 

Namn Adress E-post 

   

   

 
 
 
 



  

                                                                    

 

 
Kontaktpersoner (ordinarie samt reserv) 
Namn Adress E-post 

   

   

 
Medlemsavgift 
Antal anställda verksamma mot Avgift 
försvars- och samhällssäkerhetssektorn Kronor  
 

1 – 9 1 500/anställd  
 

10 – 40 19 250 
 

41 – 100 28 625 
 

101 – 249 38000 
 

 
Företaget åtager sig att inom ramen för medlemskapet följa gällande Code of 
Conduct/Affärsetiska regler från SME-D och Teknikföretagens Branschgrupper AB (TEBAB). 
 
 
i ansöker härmed om medlemskap i SME-D 
 
 
 
Ort och datum Namn       
 

Företag 
I samband med underskrift godkänner ni följande: 
 

• SME-D värnar om er personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Vår 
personuppgiftspolicy förklarar hur vi samlar in och använder er personliga information. Den beskriver 
också vilka rättigheter ni har och hur ni kan använda dem. Läs SME-D:s personuppgiftspolicy på vår 
hemsida. Härmed godkänner vi SME-D:s användning av personuppgifter för vårt medlemskap i enlighet 
med personuppgiftspolicyn. 
 
Publicering på SME-D hemsida på Internet: 

• Vi ger härmed tillstånd till att företagets namn listas i medlemsförteckningen, att namn på ledamöter 
från företaget i styrelse eller kontaktpersoner i föreningen anges, samt att länk till vår egen hemsida får 
finnas. 

 
• Vi godtar föreningens stadgar samt är införstådda med att agerande i enlighet med föreningens 

affärsregler är en förutsättning för medlemskap. 
 

• För vårt företag tillämplig medlemsavgift enligt tabellen baserad på uppgift under Företagsuppgifter ovan, 
önskas fakturerad från SME-D. 

http://www.sme-d.se/om-sme-d/gdpr/
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