
Postadress: Stiftelsen för internetinfrastruktur, Box 92073, 120 07 Stockholm 
Telefon: 08-452 35 00 | Fax: 08-452 35 02  
E-post: info@sambi.se   
Webbplats: www.sambi.se  
 

Uppgifter för medlemskap i federationen Sambi 
I integritetspolicyn kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter.  https://www.sambi.se/wordpress/wp-
content/uploads/2018/05/Sambi-INTEGRITETSPOLICY.pdf 
 

Namn Användarorganisation/Tjänsteleverantör 

  

Organisationsnummer 

  

Huvudkontaktperson 

  

 E-postadress 

 

Telefon 

 

Teknisk kontaktperson 

 

 E-postadress 

 

Mobiltelefon 

 

Incidentansvarig 

 

 E-postadress 

 

Telefon 

 

 

 

  

Kontaktperson för fakturering  

 

E-postadress Telefon 

Fakturareferens 

 

Fakturaadress 

Önskas e-faktura 

        Ja 

Om ja vänligen ange GLN nummer: 

 

Önskas e-postfaktura (pdf) 

        Ja 

 

Önskas pappersfaktura Ja 

(50 kr per faktura tillkommer) 
 

 
För Användarorganisation För Tjänsteleverantör 

Ange tillämplig avgift för medlemskap (baserat på antal anställda) 

        XL (> 5000 anställda) 50 000 SEK/år 

        Stor (> 1000 anställda) 40 000 SEK/år 

        Medel (> 500 anställda) 20 000 SEK/år 

        Liten (> 100 anställda) 10 000 SEK/år 

        XS (< 100 anställda) 5 000 SEK/år 

Medlemskapets storlek är baserat på antal tjänster        
 
Upp till fyra tjänster: 10 000 SEK/år  
(under samma avtal) 
 
Fler än fyra tjänster: 2 000 SEK/år per tjänst utöver fyra 

 

Vi rekommenderar följande tjänsteleverantörer medlemskap i 
Sambi: 

 

 

Vi har blivit rekommenderade medlemskap i Sambi av följande 
Användarorganisation: 

 
 

Ort och datum 
 
 
_________________________ 

Underskrift av firmatecknare* 
 
 
________________________________ 

Namnförtydligande 
 
 
___________________________________ 

 
Den ifyllda blanketten skickas per post till oss enligt kontaktuppgifterna nedan. 
 
* Firmatecknare eller motsvarande för er organisation/ert företag måste signera kontaktuppgiftsblanketten. För kommuner och landsting bifogas underlag som 

bevisar att den undertecknade har rätt att signera blanketten. 
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