
ANSÖKAN OM KANDIDATMEDLEMSKAP I SVENSKA TRÄDGÅRDSDESIGNERS FÖRENING

För att söka in som  kandidatmedlem i föreningen, fyller du i detta formulär och bifogar 
efterfrågade handlingar.  
Handlingarna skickas digitalt till: info@svenskatradgardsdesigners.se,  
gärna med länk till en Dropbox-mapp där du samlat dina ansökningshandlingar. 
Alla fält ska fyllas i.  
  
Handlingar som ska bifogas 
  
1. Intyg om adekvat utbildning 
  
2. Kort följebrev (max 1 A-4sida) med beskrivning av utbildning, eventuell arbetslivserfarenhet, 
praktik etc som styrker din kompetens, samt gärna en kort beskrivning av dina framtidsplaner 
inom yrket. 
  
Om kandidatmedlemskapet 
Föreningen är öppen för dem som av föreningen godkänts enligt gällande inträdesvillkor för 
kandidatmedlemskap. Kandidatmedlemskapet är personligt och avser dig som person, inte ditt 
eventuella företag. Kandidatmedlemskapet kan inte överlåts. Kandidatmedlemskapet är ett 
inskolningsmedlemskap där personer med adekvat utbildning bereds möjlighet att delta i vissa 
av föreningens aktiviteter. Kandidatmedlemskapet är tidsbegränsat och ger dig en grund för 
att, när alla inträdesvillkor för ordinarie medlemskap har uppfyllts, kunna söka in som fullvärdig 
medlem i föreningen.  
  
Inträdesvillkor för KANDIDAT-medlemskap 
-Dokumenterad genomförd och godkänd adekvat utbildning inom yrkesområdet design av 
trädgårdar och landskap. Du kan även ha erhållit motsvarande kunskaper genom t ex praktik, 
utövande eller självstudier. På vilket sätt kunskapen inhämtats ska noga anges och styrkas med 
referenser och kontaktuppgifter i ansökan. Korta kurser eller studiecirklar hos t ex 
studieförbund räcker normalt inte. 
- Inträdesutskottet har vid granskning rätt att kontakta angivna referenser.  
- Du som ansöker får inte som yrkesutövare/näringsidkare ha några skatteskulder.  
  
Villkor och förmåner KANDIDAT-medlemskap 
KANDIDAT-medlem lyder under föreningens gällande stadgar med följande undantag: 
  
- KANDIDAT-medlem får inte marknadsföra sig som fullvärdig/ordinarie medlem av Svenska 
Trädgårdsdesigners, varken muntligen eller skriftligen. Föreningens logotype får inte användas i 
marknadsföring eller någon annan typ av kommunikation. 
- KANDIDAT-medlem erbjuds att delta i vissa av föreningens medlemsaktiviteter och 
utbildningar. Vilka, beslutas av årsmöte och/eller styrelse. Till aktiviteter där medlemmar har ett 
reducerat pris, erbjuds KANDIDAT-medlem ett KANDIDAT-pris. 
- KANDIDAT-medlem inbjuds, efter det att medlemsavgiften är betald, tillgång till föreningens 
diskussionsforum på Facebook och lovar därmed att aldrig sprida eller missbruka något av 
innehållet i detta forum. 
- KANDIDAT-medlem har inte rösträtt i föreningens förhandlingar, årsmöten, styrelsemöten etc. 
KANDIDAT-medlem kan inte väljas till något av föreningens valämbeten eller 
förtroendeuppdrag med undantag för vissa av styrelsen tillfälligt tillsatta arbetsgrupper för  
t ex , skribentuppdrag, researrangemang, mässor eller liknande. 
  
 



Webadress:

Telefonnummer:E-post:

Postnummer och ort:

ANSÖKAN OM KANDIDATMEDLEMSKAP I SVENSKA TRÄDGÅRDSDESIGNERS FÖRENING

Gatuadress:

Födelsedatum (ÅÅÅÅMMDD):Namn:

Vänligen fyll i samliga fält, skriv under och skicka ansökan och handlingar digitalt till: 
info@svenskatradgardsdesigners.se,  
gärna med länk till en Dropbox-mapp där du samlat dina ansökningshandlingar. 
 

Försäkran 
  
Härmed lovar jag att vid eventuell upptagning som KANDIDAT-medlem i Svenska Trädgårdsdesigners Förening, i alla 
lägen utan undantag, vara väl förtrogen med samt agera enligt, föreningens stadgar och etiska program samt villkoren 
för KANDIDAT-medlemskap. Stadgar och etiskt program finns att läsa på föreningens hemsida. 
  
Inom föreningen ska jag verka för allas gemensamma bästa.  
  
Jag godkänner att mina kontaktuppgifter registreras i föreningens medlemsregister. 
 

Ort och datumUnderskrift


