Søknad om medlemskap
Virksomhetens navn:
Adresse:
Postnr:

Sted:

Tlf:

E-post:
Bestillernummer eller
referansenummer:
Navn på daglig leder:

Epost:

Stillingsbenevnelse på leder:

Antall årsverk:

Brutto budsjett:

Virksomhetens formål:

Type virksomhet (kryss av /og eller gi utfyllende opplysninger):
Forskning eller undervisning:
Bruker eller pårørendeorganisasjon:
Spesialisthelsetjeneste:

Interesseorganisasjon:

Kommunal enhet eller tiltak:

Lavterskel tilbud:

Omsorg eller rehabilitering:

Brukerstyrt senter eller tiltak:

Annet (spesifiser):

Er virksomheten en medlemsorganisasjon: Ja
Har virksomheten eget styre:

Ja

Nei

Nei

Antall Medlemmer

Styreleders navn:

Har virksomheten avtaler med kommune og/eller helseforetak?
Kommune(r):
Helseforetak:

Sted / dato

underskrift daglig leder

Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon er en landsomfattende medlems - og
fellesorganisasjon for rusfeltet. Fagrådets formål er å fokusere, samle, drøfte og formidle erfaringer
for å sikre rusfeltet best mulig organisatoriske, faglige og ressursmessige betingelser.

Fagrådets visjon
Mangfoldige, tilgjengelige og helhetlige tjenester i et samlet rusfelt.

Medlemskap
Tiltak for mennesker med rusrelaterte problemer kan bli medlem. Tiltak kan være institusjoner,
rusmiddeltiltak, eierorganisasjoner, fylkeskommunale/kommunale/regionale instanser, forskningsog undervisningsinstitusjoner i rusfeltet. Medlemskontingenten starter på kr 4.493,- og er gradert
etter antall årsverk.

Medlemskap i Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon gir følgende fordeler:
•
•
•
•
•
•

Bidra til å samle bredden i rusfeltet og representere ett fellesskap
Reduserte priser på kurs, konferanser og seminarer i Fagrådets regi
Tilbud om deltakelse på en årlig internasjonal studiereise
Stipendmuligheter
Fremme forslag til kandidater til Fagrådets årlige priser
Innflytelse på Fagrådets utvikling gjennom årsmøte, som er Fagrådets øverste organ

Medlemskontingent 2019
Organisasjoner og virksomheter
- uten ansatte
- mindre enn 5 årsverk
- mellom 5-20 årsverk
- mellom 21-40 årsverk
- mellom 41-60 årsverk
- med mellom 61-80 årsverk
- mer enn 80 årsverk har en makspris på

kr 2.000,kr 5.000,kr 6.000,kr 8.000,kr 10.000,kr 13.000,kr 15.000,-

Vennligst returner skjema til:
Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon, Nedre Slottsgate 7, 0157 Oslo
Telefon: 22 42 44 77

Eller send pr. epost: fagraadet@rusfeltet.no

