INNTÖKUBEIÐNI Í
ARKITEKTAFÉLAG ÍSLANDS
NAFN:

____________________________________________________________

HEIMILISFANG:

__________________________

KENNITALA:

__________________________

SÍMI:

__________________________

NETFANG:

_______________________________

PÓSTNÚMER: __________________

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 stéttarfélagsjöld til AÍ
gegnum BHM. Aðild 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. Ef þú ert sjálfstætt starfandi þarftu að senda skilagrein 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
fagfélagsdeild Arkitektafélags Íslands er 40.600 kr.+ 10.000 kr. útgáfu- og vefmiðlagjald, samtals
50.600 kr. Þeir sem búa erlendis greiða 20.300 kr. Útgáfu- og vefmiðlagjald greiða 67 ára og eldri
er hafa verið a.m.k. 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 félagsmanna 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 og skuldbind mig til að hlíta og
virða ákvæði þeirra í starfi mínu og samskiptum við starfssystkin og viðskiptavini. Siðareglur AÍ
Vakin er athygli á 22. grein í lögum félagsins.

Nú vill félagsmaður ganga úr félaginu, og er honum það heimilt, enda hafi hann sent
stjórn skriflega úrsögn og sé skuldlaus við félagssjóð

