Exempel på förändringar som kan påverka medlemskapet är listade nedan. Ingen av dessa
uppgifter registreras automatiskt utan medlemmen själv behöver meddela eventuella
förändringar. Lättast görs detta via vision.se/minasidor, men medlemsenheten kan också nås
via medlem@vision.se och telefon 0771 44 00 00.
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Ny arbetsgivare - viktigt att tillhöra rätt avdelning/klubb.
(Hittar man inte sin arbetsplats på Mina sidor anger man “arbetsgivarens namn”.)
Ny lön och sysselsättningsgrad - för att medlemsavgiften ska bli rätt.
Ny befattning/titel - påverkar vilken information som går ut till medlemmen.
Nytt namn, ny mejladress eller nytt telefonnummer - nya adresser läser vi in
regelbundet från folkbokföringen.
Arbetslöshet - avgiften ska beräknas utifrån ersättning från a-kassa eller eventuellt
avgångsvederlag. Medlem som blivit arbetslös kvarstår i sin avdelning/klubb i nio
månader.
Sjukskrivning - från den fjärde sjukskrivningsmånaden ska avgiften beräknas utifrån
sjukpenningen.
Föräldraledighet - från den första månaden ska avgiften beräknas utifrån ersättningen
från Försäkringskassan.
Studier - vid heltidsstudier längre än tre månader blir avgiften 100 kronor för hela
studieperioden.
Studentmedlem som börjat arbeta - för att bli yrkesverksam medlem behöver hen
uppdatera sitt medlemskap. Det kan göras genom att man loggar in på Mina sidor eller
fyller i en medlemsansökan direkt på hemsidan.
Tjänstledighet - avgiften beräknas utifrån inkomsten. Vid tjänstledighet utan inkomst
betalar man minimiavgift.
Pension - går man i heltidspension kan man bli pensionärsmedlem.
Pensionärsmedlemskapet kostar då 100 kronor per år plus eventuell sektionsavgift.
Inför 65-årsdagen skickar vi ett erbjudande om pensionärsmedlemskap. Går man i
pension vid annat tillfälle måste man kontakta oss. Väljer man att gå ur i samband med
pension måste det ske skriftligen och det valet finns på de blanketter vi skickar ut.
Sjukersättning - vid hel sjukersättning kan man bli pensionärsmedlem. I annat fall
betalar medlemmen minimiavgiften.
Skuldsanering/löneutmätning - medlem betalar lägsta avgiften. Kopia av beslut
behöver då mejlas till medlem@vision.se.
Utträde - medlemmar som vill begära utträde behöver kontakta Vision på 0771 44 00
00, knappval 3. Begäran om utträde måste vara skriftlig och undertecknad. När vi
mottagit en sådan begäran skickar vi en bekräftelse. Uppsägningstiden är enligt
stadgarna tre månader räknat från kommande månadsskifte. Har man en anställning
utanför Visions avtalsområde beviljas utträde kommande månadsskifte.
Alla inkomstuppgifter som lämnas ska vara belopp före skatt. Eventuell
sänkning av avgift kan göras max två månader bakåt i tiden.

Bra för dig som förtroendevald att veta
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Gränsen för full månadsavgift ligger vid en sammanlagd månadsinkomst på
23 650 kronor.
Medlemmarna kan själva kontrollera sina uppgifter genom att logga in med
Bank-Id på Mina sidor. Saknar man Bank-Id kan man beställa ett lösenord direkt via
webben. Logga gärna in själv så att du vet hur det ser ut och hur man ändrar.
Tipsa gärna medlemmarna om vårt frågeforum på hemsidan. Där finns svar på många
vanliga frågor om medlemskapet.
Om du behöver kontakta medlemsregistret gällande medlem/medlemmar använd alltid
medlemsnummer som identifikation.

