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Studentmedlemskap i Not Quite Ideell förening.
Ett medlemskap för studerande på eller antagen till högskola eller förberedande utbildning inom konst
konsthantverk eller design. Som medlem har man möjlighet:
- Att hyra kollektivverkstad och ateljéplats.
- Att använda NQ:s faktureringstjänst.
- Att sälja i NQ:s Butik till provisionen 25% inkl moms (se Butiksavtal för säljare för övriga villkor).
Medlemskapet kostar 150:- per år.
Kollektivverkstad kostar månadshyra 1750 + moms
Veckohyra
800+ moms
Dagshyra
250 + moms
För faktureringstjänst tas 5 % av det fakturerade beloppet ut i provision för att täcka
administrativa kostnader, försäkringar m m, detta gäller alla Not Quites medlemmar. Tjänsten
används av den som får ett uppdrag och inte har ett eget företag, Not Quite fakturerar då
kunden och betalar ut lön till uppdragstagaren i föreningen. Skatt och sociala avgifter
betalas av Not Quite och bör räknas in i priset till kunden, ekonomiska frågor besvaras av Not
Quites ekonomiansvarige.
Försäkringar finns i verkstäderna gällande inventarier och personskada. Vi ger en introduktion i vald
verkstad och förutsätter att den som vill använda maskiner i verkstaden har genomgått utbildning för
detta. Du får själv se till att ha en gällande ansvars- och olycksfallsförsäkring om du är på annan plats
och arbetar t ex monterar. Det är viktigt att du tar del av verkstädernas ordningsregler.
Det förväntas också av medlemmar att delta i de olika verkstädernas arbetsuppgifter som städning av
lokalen mm.
Som studentmedlem har du inte tillgång till Not Quites gemensamma marknadsföring, delta i
gemensamma utställningar, möten etc. Om du önskar engagera dig mer i föreningen och
delta i allt som erbjuds kan du lämna in en fullständig medlemsansökan som behandlas på
ett styrelsemöte i Not Quite Ek för.
Inträdesansökan som Studentmedlem i Not Quite Ideell förening:

Namn ______________________________________ Personnummer ______________________________
Adress ___________________________________________________________________________________
Telefon Mobil _____________________________________________________________________________
E-post _________________________________________________________
Pågående konstnärlig eller hantverksutbildning ______________________________
Övriga meriter ____________________________________________________________________________
Namnteckning Datum

_________________________________________________________________________________________________________________
Inbetalning medlemsavgift på BG 5021-5201

