Ansökan om utträde eller ändring av medlemskap
Till styrelsen för Norra Skog ekonomisk förening, Box 4076, 904 03 Umeå

Denna ansökan avser
Utträde ur föreningen

Ändring av medlemskap från ordinarie medlemskap till
seniormedlem* (för villkor se baksidan av denna blankett)

Namn
Personnummer

Medlemsnummer

Adress

säger härmed upp medlemskapet på grund av
Fastighetsförsäljning

Medlemmen är avliden

Annat:

Fastighetsinnehav
Fastighetsbeteckning

Kommun

Ny ägare till fastighet/er
Namn

Personnummer/Adressuppgifter

Medlem

Skogsägarplan
Jag har ingen Skogsägarplan.
Jag har Skogsägarplan, men den ska inte överföras till annan ägare.
Min Skogsägarplan ska överföras till ny ägare enligt uppgifter ovan.

Certifiering
Jag är inte certifierad enligt PEFC.
Jag är certifierad och mitt PEFC-avtal ska fortsätta gälla som tidigare.
Jag säger upp mitt PEFC-avtal i och med detta utträde.

Tillgodohavanden på medlemskapet
Jag vill att hela tillgodohavandet överförs till nya ägarens/ägarnas medlemskap i föreningen.
Jag vill att

……………………………..

kr överförs till nya ägarens medlemskap och resterande utbetalas.

Jag vill att medlemskapets hela tillgodohavande utbetalas till nedanstående konto:
Bankens namn

Clearingnr

Kontonr

Bankgiro

Postgiro

Underskrift
Ort och datum

Underskrift
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Övriga upplysningar

* Seniormedlem (Investerande medlem)
Ordinarie medlem i föreningen som säger upp sitt medlemskap, kan i samband med avyttrande av
fastighetsinnehavet, ansöka om att bli seniormedlem istället för att utträda ur föreningen. Ingen
annan än ordinarie medlem som avyttrar fastighetsinnehavet kan bli seniormedlem.
Som seniormedlem behåller medlemmen sina innestående insatser och tar del av föreningens
vinstutdelning, har kvar sin rösträtt och kan fortsätta att engagera sig i föreningen som
förtroendevald. En seniormedlem fortsätter att tillhöra det skogsbruksområde som den tillhörde som
ordinarie medlem.
Har man tidigare varit ordinarie medlem men gått ur föreningen kan man inte bli seniormedlem vid
ett senare tillfälle, utan medlemskapet måste övergå till seniormedlem i samband med utträdet som
ordinarie medlem.

Utträde och utbetalning av insatser
Utträde sker vid räkenskapsåret slut (31 december). Medlem som vill utträda ur föreningen ska
anmäla skriftligt till styrelsen före utgången av november. Vid senare anmälan sker utträde först vid
slutet av nästa räkenskapsår.
Medlem som fått utträde har rätt att få sina inbetalda eller genom insatsemission tillförda
medlemsinsatser utbetalade. Då insatsutbetalning får ske tidigast 6 månader efter utträde i enlighet
med föreningslagen kommer insatsen att utbetalas som en förskottsutbetalning i samband med att
utträdet behandlats av styrelsen.

Skogsägarna Norra Skog ekonomisk förenings anteckningar:
Insatskonto inbetalt
Insatskonto emitterat
Summa insatser

Ansökan inkommit/registrerat:

Medlemskonto
Ränta medlemskonto
Virkeskonto
Ränta virkeskonto

Överföring av innestående medel:

30 % prel. skatt ränta

Utträde redovisat vid styrelse

Utbetalning av insatser:

-

Utbetalning av övriga innest. medel:

Summa
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