Till VD/motsvarande vid KFS medlemsföretag

2017-08-30

Varmt välkommen att bli medlem i den nya gemensamma
arbetsgivarorganisationen för KFS/Pacta
Medlemsföretagen i KFS har under senvåren 2017 fattat de formella besluten om att skapa en
ny arbetsgivarorganisation tillsammans med Pacta, som har tagit motsvarande beslut inom sin
organisation. Det gemensamma arbetet med att forma framtidens arbetsgivarorganisation har
nu startat. Som ett av de första stegen i förändringen har vi nu den stora glädjen att erbjuda dig
som är medlem i KFS medlemskap i den nya gemensamma föreningen för KFS och Pacta.
Den nya föreningen utgår från vår gemensamma vision om att samla de samhällsnyttiga företagen i
Sverige i en gemensam kraftfull arbetsgivarorganisation som stärker de samhällsnyttiga företagens
konkurrenskraft. Vår nya organisation kommer att ha affärsmässig samhällsnytta som identitet och
vara en stark röst för våra medlemmar. Tillsammans har vi nu mycket goda förutsättningar att erbjuda
alla våra medlemmar ett ännu vassare arbetsgivarstöd, skapa konkurrenskraftiga villkor och en tydlig
och offensiv arbetsgivarorganisation in i framtiden.
Enligt de beslut som togs vid KFS årsstämma och efterföljande stämma under våren 2017 så kommer
KFS att upplösas. Vid årsskiftet den 31 december 2017 upphör KFS arbetsgivarservice i dess
nuvarande form och verksamheten kommer då att föras över till den nya gemensamma
arbetsgivarorganisationen, som än så länge går under arbetsnamnet DNF. Den nya
arbetsgivarorganisationen kommer att vara igång per den 2 januari 2018.
Vi vill med detta brev erbjuda medlemmarna i KFS medlemskap i den nya gemensamma
arbetsgivarorganisationen.
Följande förutsättningar gäller för dig som är medlem i KFS:





Medlemsföretag i KFS måste aktivt fylla i och svara på erbjudandet om att bli medlemmar i
den nya arbetsgivarorganisationen. Erbjudandet biläggs detta utskick.
Medlemsföretag i KFS som tackar ja till erbjudandet om att bli medlem i DNF överförs till den
nya arbetsgivarorganisationen, med giltighet från och med den 1 januari 2018. I och med
övergången fortsätter arbetsgivarservicen att gälla.
Medlemsföretag i KFS som inte tackar ja till erbjudandet om medlemskap i DNF kommer inte
att överföras till DNF. Medlemmens tillgång till KFS arbetsgivarservice upphör den 31
december 2017 i samband med att KFS arbetsgivarservice i dess nuvarande form upphör och
medlemskapet avslutas vid KFS upplösning.

Erbjudandet om medlemskap till den nya föreningen, DNF (org.nr 802408-7804), bifogas med
detta utskick. Erbjudandet ska fyllas i och undertecknas av firmatecknare och till erbjudandet
ska fogas behörighetshandlingar (registreringsbevis eller motsvarande som styrker
firmatecknares behörighet att underteckna fullmakten). Erbjudandet ska sedan returneras till
KFS och vara KFS tillhanda senast den 15 september 2017.
Så än en gång varmt välkomna till Sveriges nyaste och på sikt vassaste arbetsgivarorganisation!!
Med vänliga hälsningar,

Monica Ericsson, vd KFS

Markus Gustafsson, vd Pacta

All bakgrundsinformation, frågor & svar, stadgar för den nya arbetsgivarorganisationen,
beslutsunderlag, pressmeddelanden/artiklar och mycket mer finns att läsa på
www.kfs.net/framtid
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ERBJUDANDE OM MEDLEMSKAP I DNF (org.nr 802408-7804)
Detta är ett erbjudande om medlemskap i den nya arbetsgivarorganisationen med arbetsnamnet
Den Nya Föreningen, DNF (org.nr 802408-7804). Ert svar måste vara KFS tillhanda senast den 15
september 2017.

Vårt företag tackar härmed ja till erbjudandet om medlemskap i den nya
arbetsgivarorganisationen DNF (org.nr 802408-7804), med giltighet från och med den 1
januari 2018.

MEDLEM
Medlemmens firmanamn:

Ort och datum:

Organisationsnummer:

Ställföreträdares namnteckning:

Namnförtydligande:

Erbjudandet ska fyllas i och undertecknas av firmatecknare och till erbjudandet ska fogas
behörighetshandlingar (registreringsbevis eller motsvarande som styrker firmatecknares behörighet att
underteckna fullmakten). Erbjudandet skickas sedan till KFS på följande adress:

KFS Företagsservice AB
Att: Eva Källén
Box 70362
107 24 STOCKHOLM

Tveka inte att kontakta någon av oss på KFS kansli om du har frågor eller funderingar kring
detta!

