
 

 
 
Grupp Atmen är en ideell och obunden förening som samlar, sammanställer och sprider kunskap om byggande 

och byggnadskonst i Sverige. Föreningen verkar för hus och byggande av god kvalitet i ett helhetsperspektiv. 
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Intresseanmälan om medlemskap i Grupp Atmen 

 
Om du efter att ha läst vår medlemsskrift och våra stadgar, vill engagera dig och medverka till 
att Grupp Atmens mål och syfte uppfylls, är du välkommen att sända oss intresseanmälan om 
medlemskap. 

För att vi ska kunna ta din intresseanmälan i beaktande, behöver vi utöver din underskrift 
även en beskrivning på omkring 400 ord, där du berättar om dig själv och ditt engagemang 
inom området. Beskrivningen bör ha en personlig prägel och ditt engagemang får gärna även 
exemplifieras på lämpligt sätt. 

__________ 

 
Styrelsen prövar och beslutar om nya medlemskap. Som ny medlem ska man uppfylla 
följande kriterier: 

1. Man skall ha ett personligt engagemang, vilket skall kunna verifieras genom såväl 
teoretiska, som praktiska genomförda alster. 
2. Den nya medlemmen skall gentemot allmänheten stärka Atmens position inom det område 
och på det sätt våra stadgar anger.  
3. Den nya medlemmens renommé skall vara sådan, att vederbörande kan betraktas som 
obunden, självständig och med hög integritet. 
4. Den nye medlemmen skall bidra med sitt eget upparbetade kontaktnät, med personer, vilka 
kan bidra med nya aspekter för genomförande av Atmens mål och syften. 
 
    Välkommen med din intresseanmälan! 

 

Härmed ansöker undertecknad om medlemskap i Grupp Atmen, ideell förening 

 
 

_______________ den _____________ 2013 
Ort och datum 
 

_______________________________ 
Underskrift 



Atmen – framtidens byggande 
- erfarenhetsutveckling ur ett helhetsperspektiv - 
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Uppgifter om dig som sökande 

Namn: 

Adress: 

Postnummer/ort: 

Tel: 

E-post: 

Ev. egen hemsida: 

 

Personlig beskrivning (ca. 400 ord) 

Beskriv här din bakgrund, dina intressen och ditt engagemang, vad gäller hus, byggande och 
byggnadskonst samt därtill anknytande verksamhetsområden. Vid sidan av din beskrivning 
önskar vi en mycket kort CV, där du i punktform nämner de av dina tidigare/nuvarande 
uppdrag som du särskilt vill lyfta fram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________ 

Din intresseanmälan sänder du per post alt. via e-mail (PDF), till Grupp Atmens kansli. Se 
nedan för adressuppgifter. 


