Avtal om gästmedlemskap
Mellan nedanstående förbund träffas avtal om gästmedlemskap:
Danmark: Jordbrugsakademikerne, Dansk Magisterforening
Finland: Agronomiliitto, Loimu
Island: Félag íslenskra náttúrufræðinga (FÍN)
Norge: Naturviterne
Sverige: Naturvetarna

§ 1 Syftet med avtalet är att våra medlemmar enklare och tryggare ska kunna arbeta eller studera i
andra nordiska länder och där kunna vara gästmedlem i ett fackförbund.
§ 2 Ansökan om gästmedlemskap görs av medlemmen till värdförbundet. Medlemmen ska lämna de
uppgifter värdförbundet efterfrågar och uppge förväntad vistelsetid.
§ 3 Värdförbundet meddelar medlemmens hemförbund som bekräftar medlemmens medlemskap.
§ 4 Under tiden som gästmedlem måste medlemmen fortsätta betala sin medlemsavgift i
hemförbundet.
§ 5 Gästmedlemskapet är gratis för medlemmen.
§ 6 En medlem i ett förbund som bor eller arbetar i ett annat nordiskt land ska beviljas
gästmedlemskap i detta lands förbund. En medlem kan bara vara gästmedlem i ett värdförbund
åt gången.
§ 7 Medlemmar har rätt till samma service som värdförbundets egna medlemmar på samma villkor
som dessa.
§ 8 Doktorandmedlemmar har rätt till samma service som värdförbundets egna
doktorandmedlemmar på samma villkor som dessa.
§ 9 Gästmedlemskap berättigar till att omfattas av värdförbundets centrala och lokala
förhandlingar. Det ger tillgång till alla öppna medlemsmöten och arrangemang som arrangeras
av värdförbundet eller underavdelning. Gästmedlemskap omfattar också omedelbart förbundets
(och underavdelningars) medlemsinformation och övrig medlemsservice som ingår för ordinarie
medlemmar.
§ 10 Gästmedlemmar kan delta i omröstningar om kollektiva aktioner och kan delta i kollektiva
aktioner som följer på sådana omröstningar. Gästmedlemmen är skyldig att följa
värdförbundets stadgar och att vara lojal med förbundet samt att delta i kollektiva aktioner om
förbundet beslutar detta. Gästmedlemmen har samma rättigheter och skyldigheter som
medlemmarna I värdförbundet också när det gäller kollektiva aktioner och lockouts.
§ 11 Rättskostnader vid arbetsrättstvister står värdförbundet för i den mån den normalt täcker
sådana kostnader.
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§ 12 En studentmedlem som bor eller studerar i ett annat nordiskt land ska beviljas
gästmedlemskap som student i detta lands förbund. Studentmedlemmar har rätt till samma
service som värdförbundets egna studentmedlemmar.
§ 13 Gästmedlemskap omfattar en period på 3 år. Efter detta kan gästmedlemskapet omvandlas till
ordinarie medlemskap i värdförbundet om gästmedlemmen uppfyller förbundets
medlemskriterier.
Gästmedlemskap upphör när medlemmen:
1. inte längre bor, arbetar eller studerar i värdlandet,
2. utträder som gästmedlem eller utesluts ur värdförbundet,
3. inte betalar sin medlemsavgift,
4. utträder eller utesluts ur hemförbundet,
5. eller när gästmedlemskapet varat 3 år.
§ 14 Medlemmen ska meddela värdförbundet när de inte längre bor, arbetar eller studerar i
värdlandet samt när de avslutar sitt medlemskap eller gästmedlemskap.
§ 15 Värdförbundet ska meddela medlemmens hemförbund när gästmedlemskapet upphör.
Hemförbundet ska meddela värdförbundet om medlemmens medlemskap upphör. Förbunden
ska informera varandra minst en gång per år om vilka gästmedlemmar de har hos sig.
§ 16 En medlem eller studentmedlem som söker arbete i ett annat nordiskt land ska ha rätt till
samma service i jobbsökandet som värdförbundets egna medlemmar även utan
gästmedlemskap.
§ 17 Om det uppstår en orimlig balans mellan förbundens antal gästmedlemmar och kostnaden för
dessa kan parterna avtala om en ekonomisk kompensation.
§ 18 Frågor angående arbetslöshetsförsäkringar och inkomstförsäkringar hålls utanför detta avtal.
§ 19 Avtalet skrivs på samtliga nordiska språk. Vid avtalstolkningar så är det avtalet skrivet på
värdförbundets språk som gäller.
§ 20 Detta avtal gäller till och med slutet av år 2019 och därefter förlängs avtalet med ett kalenderår
åt gången om inte någon av förbunden säger upp avtalet senast 3 månader före kalenderårets
slut. Övriga förbund kvarstår i avtalet.
§ 21 Den medlem som har gästmedlemskap utifrån gällande avtal berörs inte av uppsägelse av detta
avtal utan kan fortsätta gästmedlemskapet enligt 13 §.

2 (3)

Stockholm, Sverige den 24 juni 2019.
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