23. februari 2012

Avtal om gästmedlemskap mellan Akademikerförbundet
SSR (Sverige) och Dansk Socialrådgiverforening
(Danmark).
Undertecknande organisationer: Akademikerförbundet SSR (Sverige) och Dansk
Socialrådgiverforening (Danmark) har enats om nedanstående villkor för
ömsesidigt gästmedlemskap för medlemmar, som är arbetssökande eller arbetar
i grannlandet. Organisationen i hemlandet, som medlemmen är registrerad i,
benämns som avsändarorganisation och den, som gästmedlemmen registreras i,
benämns som mottagarorganisation. Avtalet gäller från 1. april 2012.
1. En medlem kan antas som gästmedlem i mottagarorganisationen, om
medlemmen arbetar eller är arbetssökande i mottagarorganisationens
hemland och fortfarande är registrerad som medlem i
avsändarorganisationen. Detta förutsätter ett aktivt medlemskap i
avsändarorganisationen.
Gästmedlemskapet betyder att en medlem får fullständiga rättigheter i
mottagarorganisationen med de begränsningar som följer under punkt 4
och 7.
2. Gästmedlemskap beviljas ett år i taget dock maximalt tre år.
Förlängningen sker automatiskt, om det inte meddelas några förändringar
i förutsättningarna för gästmedlemskapet. Vid utgången av den andra
förlängningen av gästmedlemskapet, uppmärksammas medlemmen på att
gästmedlemskapet upphör och att det ska tecknas ett ordinärt
medlemskap i mottagarorganisationen för att vara berättigad till samma
rättigheter som hitintills.
Gästmedlemskapet upphör, när medlemmen inte längre arbetar eller är
arbetssökande i mottagarorganisationens hemland. Eller när
medlemskapet i avsändarorganisationen upphör.
3. Anmälning av gästmedlemskapet görs av avsändarorganisationen till
mottagarorganisationen. Gästmedlemskapet ska uppfylla de kriterier om
utbildning, som gäller för mottagarorganisationens medlemskap.

4. Gästmedlemmen har samma förmåner och skyldigheter, som
mottagarorganisationens ordinarie medlemmar, bland annat tar
gästmedlemmen emot mottagarorganisationens tidning. Gästmedlemmen
har dock inte rösträtt och är inte valbar till mottagarorganisationens
politiska organ.
5. Gästmedlemskapet är gratis för medlemmen, men förutsätter att
medlemskapet i avsändarorganisationen är i kraft och att medlemsavgiften
till avsändarorganisationen är betald.
6. För medlemskap i arbetslöshetskassa gäller respektive lands regler. För
inkomstförsäkringen i samband med arbetslöshet gäller respektive
avsändarorganisations regler.
7. Om gästmedlemmen är ämne för en arbetsrättslig problemställning, som
kräver behandling i domstol ska avsändarorganisationen dras in i förloppet
och det ska träffas avtal om vem som betala utgifter till advokat samt
övriga processomkostnader.
8. Avtalet är giltigt tills det ingås ett nytt avtal eller en av parterna säger upp
avtalet. Avtalet kan sägas upp med fyra månaders varsel. Pågående
gästmedlemskap upphör samtidigt med att avtalet upphör.
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