Begäran om utträde
Var vänlig texta och använd ej blyertspenna, tack

personnummer (10 siffror)

förnamn

efternamn

adress

c/o

postnummer

ort

telefon med riktnummer

mobiltelefon

Utträdesorsak:
Ska bli medlem i annat förbund

Nytt förbund

Annan orsak
Utträde sker sista dagen i den månad begäran ankommer och kan inte ske retroaktivt.
Avgift ska vara betald till och med utträdesmånaden.
Ex. Om blanketten inkommer till oss den 7 juni så blir utträdesdatum den sista juni.

Meddelande till HRF

Namnteckning medlem

HRF 103

Sänd blanketten till:

HOTELL OCH RESTAURANG FACKET
Box 1143
111 81 STOCKHOLM

datum och namnförtydligande
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Genom medlemskapet i Hotell och Restaurang Facket/HRF får du:
Högre lön

Genom att vi tecknar kollektivavtal på din arbetsplats
garanteras du en löneökning varje år.

Kollektivavtal

Har din arbetsplats kollektivavtal ingår avtalsförsäkringar
(Avtalspension SAF-LO, TGL vid dödsfall, AGB vid
arbetsbrist, AGS vid sjukdom, TFA vid arbetsskada samt
omställningsförsäkring).

Förhandlingshjälp,
rådgivning, rättshjälp

Som medlem i HRF får du hjälp vid tvister med din
arbetsgivare och försäkringskassan (tvister gällande
arbetsskador).
HRF förhandlar för cirka 10% av sin medlemskår varje år.

Konfliktersättning

Om det blir strejk eller om du blir utestängd från
arbetsplatsen vid en konflikt, så kan du få ersättning från
HRF.

Hemförsäkring

I medlemsavgiften till HRF ingår hemförsäkring,

Övriga försäkringar

I medlemskapet ingår även reseförsäkring, överfalls- och
rättsskydd, liten grupplivsförsäkring/begravningshjälp samt
ansvarsförsäkring.

Medlemslån

Via Nordea eller Swedbank kan du få ett medlemslån/billån
till förmånlig ränta.

Ekonomisk rådgivning

Swedbank bjuder på en halvtimme gratis ekonomisk
rådgivning.

Juridisk rådgivning

Rabatt vid rådgivning hos Fonus och Familjens jurist

Studier

Fackliga utbildningar är gratis och du har laglig rätt att vara
ledig från ditt arbete under utbildningen.
Du kan fritt gå minst en ABF-kurs/cirkel varje år och få
tillbaka upp till 500 kronor/kurs på anmälningsavgiften.

Information

Svensk Hotellrevy ger ut 11 nummer/år.

Demokrati

Du kan påverka i en demokratisk organisation, gå på möten,
säga din mening och skriva motioner.

Övrigt

HRF är även engagerade i branschutbildningar,
arbetsmiljöfrågor och branschfrågor.
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