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Søknad om medlemskap i 

Maskinentreprenørenes Forbund 
og MEF Service AS 

Firma:     .............................................................................................................................................................................................. 

Postadresse:   ...................................................................  Postnr/sted:  .......................................................................................... 

Besøksadresse:................................................................   Postnr/sted:  .......................................................................................... 

Telefon:..................................................................................   Telefaks:   .......................................................................................... 

Mob.tlf.:    ................................................................................................ 

Fylke i  henhold  til  Folkeregisteret: .................................................................................................................................................. 

Bedriftens E-postadresse:    .............................................................................................................................................................. 

Hjemmesideadresse:     ...................................................................................................................................................................... 

E-post adressen til brukeren av MEFs medlemsnett: ..................................................................................................................... 

Firmaet ble stiftet den: ...................................................................... 

Firmaet er registrert i Enhetsregistret i Brønnøysund: 

Organisasjonsnummer (nisifret tall):  ............................................................................................................................................... 

Skatteattest (RF-1316 – hentes fra Altinn), ikke eldre enn 6 måneder, 
er vedlagt søknaden. Stryk det som ikke passer. Ja / nei 

Er internkontroll fastsatt ved forskrift etablert i firmaet. Stryk det som ikke passer. Ja / nei 

http://www.mef.no/
mefkadn
Utheving

mefkadn
Utheving

mefkadn
Notat
Det meste av dette kommer fra BisnodeDet som er merket med gult kan slettes

mefkadn
Notat
Ønske om å laste opp Skatteattest som vedlegg til søknad. Oblgatorisk

mefkadn
Utheving
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Fagavdelinger 
.......... Skogsentreprenør ........... Gjenvinning og avfallshåndtering .......... Brønn- og spesialboring 

Arbeidsområder 
Anleggs/entreprenørvirksomhet: 

Veibygging □ 

Asfaltarbeider □ 

Vinter/sommervedlikehold □ 

VA anlegg □ 

Masseforflytning/transport □ 

Tomteutgraving □ 

Bergsprengning □ 

Betongarbeider □ 

Fundamentering/pæling/spunting □ 

Brønn- og spesialboring 

Brønnboring □ 

Energiboring □ 

Presisjonsboring □ 

Trykking □ 

Montering, pumpeanlegg □ 

Gjenvinning og avfallshåndtering 

Avfallshåndtering □ 

Sorteringsanlegg □ 

Bygge- og riveavfall □ 

Farlig avfall □ 

Slam og høytrykksrengjøring □ 

Transport / containerutleie □ 

Skog 

Sluttavvirkning □ 

Tynning □ 

Fremkjøring □ 

Ungskogpleie □ 

Markberedning □ 

Beslektet virksomhet: 

Anleggsgartnerarbeider □ 

Uttak/bearbeiding stein-, pukk- og □ 
grusmateriell for salg 

Utleie av anleggs- og □ 
jordbruksmaskiner 

Utleie av mobilkraner □ 

Mudringsarbeid □ 
Andre: 

http://www.mef.no/
mefkadn
Notat
To dropdown menyer. 1. Velger mellomAnleggSkogGjenvinning og avfallshåndteringBrønn- og spesialboringVelge kun en2. ArbeidsområderDer kan man velge flere. 
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Maskinpark 

Anlegg   Antall 

Gravemaskiner – belter 

Brønn- og spesialboring Antall 

Brønnborerigger 

Gravemaskiner – hjul Trykkebil 

Minimaskiner < ca.5 tonn Kompressorer 

Gravelastere / traktorgravere 

Lastebiler 

Trekkvogner 

Traktorer 

Hjullastere 

Gjenvinning og avfallshåndtering Antall 

Container- /krokløftbiler 

Komprimatorer 

Sorteringsanlegg 

Dumpere 

Bulldosere 

Skog Antall 

Hogstmaskiner 

Veghøvler Tynningsmaskiner 

Mobilkraner Lassbærere 

Snøfresere montert på hjullaster Tau/kabelbaner 

Maskinhengere 

Borevogner 

Andre maskiner: 

Pelemaskiner 

Knuse- / sorteringsverk(faste og mobile) 

Ansatte 
Det er viktig for MEF å ha kunnskap om hvilken kompetanse de ansatte i våre medlemsbedrifter har. Dette er spesielt viktig i 
arbeidet overfor skoleverket og den vekt vi skal legge på de ulike utdanningsområdene: 

Antall 

Totalt antall ansatte (inkl. daglig leder): 

UTDANNELSE OG ERFARING Antall 

Faglærte ansatte (m/fagbrev) 

Antall kvinner ansatt i bedriften: Ufaglærte ansatte med erfaring 

Har lærlinger Ja □ Nei □ 

Ledig lærlingplass Ja □ Nei □ 

STILLINGSKATEGORIER Antall 

Ufaglærte 

UTENLANDSKE ANSATTE Antall 

Nordiske land (unntatt Norge) 

Baltiske land (Estland, Latvia, Litauen) 

Ledelse, administrasjon, kontor: Tyskland 

Prosjekt-, anleggsledere, formann, bas: Polen 

Maskinfører, veg- og anleggsarbeider, sjåfører etc.: Andre 

http://www.mef.no/
mefkadn
Notat
Vi tar ut maskinpark fra innmeldingssprosessen, men vi har det i CRM. Ønsker at bedriften fyller ut selv så fort de er medlem. 

mefkadn
Notat
Ansatte kan kanskje komme fra Bisnode. Hvis ikke tar vi kun: Antall ansatte i bedriften:Dropper alt det andre. Vi har det uansett i CRM og kan oppdatere manuelt.  
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Er bedriften bundet til tariffavtale? Ja □ Nei □ 

Maskinoverenskomst MEF - LO/NAF □ Miljøoverenskomst MEF - LO/NTF, FF, NAF, ie □ Andre □ 

Innberettet lønnsbeløp siste år:  ....................................................................................................................................................... 

Andre opplysninger: 

firmaet blir representert ved: 
Daglig leder/medeier/styreformann (stryk det som ikke passer) 

den / 20  

Underskrift av signaturberettiget(e) person(er) 

Fylles ut av MEF 

Godkjent av avdelingsstyret: den / 20  

Underskrift 

Fyll ut og send innmeldingsblanketten til ditt regionskontor sammen med skatteattest RF 1316. Søknaden avgjøres av 
forbundets hovedstyre på fritt  grunnlag, etter  skriftlig  begrunnet  tilrådning av styret  i den avdelingen  søkeren  sokner 
til. 

Jeg samtykker til at MEF kan bruke personopplysninger, herunder navn telefonnummer og e-postadresse, til å sende informasjon om kurs/ 
seminarer og skoler, samt sende nyhetsbrev, lagre informasjon i forbindelse med medlemsregister, legge ut navn på daglig leder samt 
kontaktinformasjon på våre nettsider, sende personopplysninger til tredjeparter i forbindelse med handelsavtaler.

http://www.mef.no/
mefkadn
Notat
Har bedriften tariffavtale? JaNeiInnberettet beløp : skal komme fra bisnode (håper vi)

mefkadn
Notat
Trenger ikke signatur, men kan vi få en validering pr epost? 

mefkadn
Notat
Dette står ikke på skjema
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