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Associerat medlemskap 
 
Det pågår en spännande utveckling inom svensk kollektivtrafik!  
Vill du veta mer och delta? Svensk Kollektivtrafik erbjuder associerat medlemskap för 

leverantörer och konsulter till branschen. 
 

Som associerad medlem får du och ditt företag möjlighet att delta på våra konferenser 
och mötesplatser där beslutsfattare och nyckelpersoner från hela 
kollektivtrafikbranschen träffas vid ett flertal tillfällen under året. Vi arrangerar även 

exklusiva studiebesök och temadagar. 
 

Vartannat år arrangeras Skandinaviens största mässa Persontrafik där vi samarbetar 
med våra medlemmar kring aktiviteter och seminarier. Samtliga större organisationer 
inom kollektivtrafiken samverkar och bakom Persontrafik står även Sveriges 

Bussföretag, Taxiförbundet, Branschföreningen Tågoperatörerna och SKL. 
 

Kollektivtrafiken i Sverige är inne i en intensiv utvecklingsfas och det finns mycket 
spännande att ta del av. Vi sammanställer regelbundet viktig information, ger ut 

rapporter och omvärldsbevakar. Vårt digitala nyhetsbrev utkommer varje månad och 
hemsidan uppdateras nästan dagligen. På vårt kontor finns tillgång till experter som 
kan hjälpa till med frågor om den spännande utvecklingen inom kollektivtrafiken. 

 
För att söka medlemskap kräver vi inga större formaliteter. Det räcker med att sända 

in blanketten som du finner på baksidan av detta blad. 
 
Medlemsavgiften för associerat medlemskap är 10 % av basbeloppet. För 2018 är detta 

SEK 4.550 som är en avdragsgill serviceavgift. 
 

Har du frågor? Vänligen kontakta Anita Stenhardt, Kommunikationschef, Svensk 
Kollektivtrafik, e-post: anita.stenhardt@svenskkollektivtrafik.se 
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Ansökan medlemskap / Application membership 
 
 

FÖRETAG/COMPANY Organisationsnummer/Organization number 

Besöksadress/Visiting address Kontaktperson/Contact 

Postadress/PO or Box number Telefon/Telephone Fax 

Ortsadress/Postal code Mobile 

Fakturaadress/Invoice address 

 

E-mail 

Hemsida/Homepage 

 
Styrelse/Board 

Ordförande/Chairman 

Vice ordförande/vice Chairman 

 
 
Övriga ledamöter/Other members of the board 

 

 

 

 
Suppleanter/Deputy members of the board 

 

 

 

 
Chef (verkställande direktör)/Managing director 

  

 
Informationsansvarig/Information 

 

 
Tillverkare av/Manufacturer of 

 

 
Logotype:  Maila er logotype till: info@svenskkollektivtrafik.se så tar vi in den i medlemsförteckningen på vår 
hemsida www.svenskkollektivtrafik.se 
 
 
 ...............................................................  .......................................................................................................  
Datum/Date Underskrift/Signature 
 


