Medlemsansökan
Social Venture Network (SVN) är ett internationellt nätverk av företag,
entreprenörer och organisationer intresserade av ansvarsfullt företagande,
dvs en socialt och miljömässigt såväl som ekonomiskt uthållig verksamhet.

Syfte
Nätverkets syfte är att medlemmarna ska lära sig mer och få inspiration när det gäller att förändra sin verksamhet i en socialt och ekologiskt mer ansvarsfull riktning. Vårt mål är att värden
som etik, socialt ansvar och miljömässig hållbarhet skall integreras i den dagliga verksamheten.

Medlemskap
Medlemskap i SVN är öppet för företag, organisationer, entreprenörer och offentlig verksamhet som vill stödja och implementera socialt och ekologiskt ansvarig affärssed. Som medlem
har alla anställda i organisationen tillgång till dessa förmåner.

Förmåner
Medlemskapet erbjuder en rad förmåner, såsom medlemsregister, nyhetsbrev med fokus på
olika relevanta teman, reducerad avgift till olika konferenser som andra aktörer arrangerar,
deltagande i regionala möten, seminarier och nätverk.
Se https://www.svnsweden.se/verksamhet/ för ytterligare info.

Kostnad
Medlemsavgift är differentierad beroende på antal anställda. För ytterligare information se
https://www.svnsweden.se/medlemmar/medlemsavgift/

Glöm ej!
Underskrift av den som ansöker görs på sista sidan.

Välkommen till Social Venture Network!
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Medlemsansökan
Sökande
Företagsnamn/organisation

Organisationsnummer

Företagsepost

Postadress

Företagstelefon

Postnummer och ort

Hemsida

Besöksadress

Faktureringsinformation
Separat fakturaadress

Postnummer och ort (separat fakturaadress)

Fakturaepost

Kontaktperson 1

Kontaktperson 2

Förnamn och efternamn

Förnamn och efternamn

Titel

Titel

Epost

Epost

Telefon (inkl riktnummer)

Telefon (inkl riktnummer)

Ytterligare epost inom företaget (för t ex nyhetsbrev)

Social Venture Network Sweden – Box 2035 – 103 11 Stockholm – epost: info@svnsweden.se – www.svnsweden.se

3

(3)

Medlemsansökan
Information om ansökande företag/organisation/myndighet
Väl ett alternativ
Antal anställda

Offentlig
1-3

4-10

Privat
11-25

26-100

Ideell
>101

Årlig omsättning

Kort beskrivning av verksamhetens produkt- och /eller tjänsteutbud

Datum

Ort

Underskrift

Namnförtydligande

!

Fyll i signera och eposta din medlemsansökan till info@svnsweden.se
eller skicka den via post till
Social Venture Network Sweden
Box 2035
103 11 Stockholm
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