INNTÖKUBEIÐNI Í
ARKITEKTAFÉLAG ÍSLANDS
NAFN:

____________________________________________________________

HEIMILISFANG:

________________________ PÓSTNÚMER: ______________________

KENNITALA:

________________________ SÍMI:______________________________

NETFANG:

_______________________________________

SKÓLI OG ÚTSKRIFTARÁR:

_____________________________________________________

VINNUSTAÐUR OG SÍMI:

_____________________________________________________

Arkitektanemar: Frí félagsaðild.
VINSAMLEGAST MERKIÐ VIÐ HVERNIG AÐILD SÓTT ER UM:
_____

Aðild að kjaradeild: Fag- og stéttarfélagsaðild þeirra arkitekta sem greiða stéttarfélagsgjöld til
A.Í. í gegnum BHM. Aðildin veitir réttindi til þátttöku í fag- og stéttarfélagsmálum. Félagsgjald
er 1% af heildarlaunum. Vinsamlegast athugið að til þess að virkja aðild að BHM þarf að láta
vinnuveitanda vita. Er þú ert sjálfstætt starfandi þarfu að skila inn skilagrein mánaðarlega til
BHM.

_____

Aðild að fagdeild: Fagfélagsaðild þeirra arkitekta sem greiða fagfélagsgjöld til AÍ. Aðildin
veitir réttindi til þátttöku í öllum málum félagsins öðrum en stéttarfélagsmálum. Árgjald að
fagfélagsaðild Arkitektafélas Íslands er 38.100 kr. + 10.000 kr. útgáfu- og vefmiðlagjald
samtals 48.100 kr. Þeir sem búa erlendis greiða 19.050 kr. Útgáfu- og vefmiðlagjald greiða 67
ára og eldri er hafa verið amk 10 ár í félginu.

_____

Aukaaðild að kjaradeild: Aukaaðild veitir réttindi til þátttöku í stéttarfélagsmálum. Nemendur
í arkitektúr sem hafa lokið BA námi geta sótt um aukaaðild að kjaradeild.

_____

Aukaaðild að fagdeild: Nemendur í arkitektúr greiða ekkert gjald.

___________________________________________________________________________________
Með ósk um aðild að fagdeild þurfa eftirfarandi upplýsingar að vera til staðar. Óska eftir að greiða
félagsgjöld með:
Greiðsluseðli ___ Visa ___ Euro nr. greiðslukorts ______________________________

Mikill fjöldi félagsanna í AÍ starfa í sjálfboðavinnu að ýmsum málefnum á vegum félagsins.
Hefur umsækjandi áhuga á að starfa fyrir Arkitektafélag Íslands? ____Já
Afrit af leyfi ráðherra til starfsheitis, arkitekt (húsameistari) þarf að fylgja með til að gerast
fullgildur félagi í AÍ eða afrit af prófskírteini. Staðfesting frá skóla þarf að fylgja umsókn nema.
Nemar gerast sjálfkrafa fullgildir félagar þegar þeir hafa hlotið löggildingu á starfsheiti.

STAÐUR OG DAGSETNING:
UNDIRSKRIFT:
Ég undirrituð/aður hef kynnt mér gildandi lög og reglugerðir félagsins sem eru á heimasíðu www.ai.is og skuldbind mig til að
hlíta og virða ákvæði þeirra í starfi mínu og samskiptum við starfssystkin og viðskiptavini

