Søknad om medlemskap - Gartnerhallen SA
Sendes på e-post: post@gartnerhallen.no
ev. pr post: Gartnerhallen SA, postboks 111 – Alnabru, 0614 Oslo
Nytt medlem
Organisasjonsnavn

Organisasjonsnr. (9 siffer)

Adresse

Postnr

Poststed

Telefon

Mobiltelefon

E-postadresse

Produsentnummer fra Produsentregisteret
________________________ (10 siffer)
Organisasjonsform:
Enkeltpersonforetak
Felles medlemmer oppgis i eget skjema
Ja

Nei

Antall ______

Bankkontonr

Tidligere leverandør eller medlem?
Ja

Nei

Nummer:________________

Annen organisasjonsform
Utdrag av § 3 i Gartnerhallens vedtekter: ”Inntil to
personer knyttet til enkeltpersonforetak kan registreres i
et felles medlemskap. I andre foretaksformer skal alle
eierne av foretaket registreres i et felles medlemskap.”

KSL-egenrevisjon
Må være gjennomført på oppgitt organisasjonsnummer, ikke eldre enn 12 måneder
Dato:………………………

Produkt/kulturer
Produkt/kulturer

Antatt leveringskvantum Via produsentsammenslutning (oppgi
navn)

Alle leveranser leveres Gartnerhallen SA
Ja
Nei, jeg har leveranser til andre og ønsker å søke om dispensasjon for dette.
(vedlagte skjema bes returnert)

Bakgrunn, ambisjoner og planer
Utdanning, praksis/erfaring, nettverk/produsentmiljø, fagmiljø/rådgivning, andre
produksjoner, tilgang på egnet areal, kort om produksjonsopplegget inkl. fremtidsplaner,
hvorfor jeg ønsker medlemsskap (kan skrives i eget vedlegg):

Gartnerhallens forventninger til sine medlemmer
Gartnerhallen forventer at du vil bidra til at Gartnerhallen oppfyller sine løfter om å skape
verdier, å levere riktig produkt, i rett mengde, til rett tid, å ha fagkunnskap som utvikler vår
bransje og å være en garantist for trygge frukt-og grøntprodukter.
Du må være kjent med Gartnerhallens vedtekter. Som medlem forventes det at planer og
inngåtte avtaler og de retningslinjer og bestemmelser disse bygger på blir overholdt.
Det forventes at det ved tvil om forståelsen av vedtekter og regler tas kontakt med
Gartnerhallen, og at du som medlem dyrker etter inngått plan til Gartnerhallen og ev. til
andre varemottakere det er gitt dispensasjon for. Gartnerhallen forventer at det gis fullt
innsyn i foretakets avtaler mht. produksjon, drift, KSL og arbeidskraft
Kontaktpersoner i Gartnerhallen:
Stian Vik Thomassen, mobil: 948 62 853, epost: stian.thomassen@gartnerhallen.no
Trine Thanh Ha, mobil: 980 03 374, epost: Trine.ha@gartnerhallen.no
Marte Johansen, mobil 928 10 392, epost: marte.johansen@gartnerhallen.no

Rettigheter og forpliktelser
Søker er kjent med Gartnerhallens vedtekter med tilhørende rettigheter og forpliktelser samt
salgsregler for forplikter seg til å overholde disse.
Søker bekrefter at nytt medlem, inkl. evt. felles medlemmer, ikke driver virksomhet som er i
konflikt med Gartnerhallen SA sitt formål, jf. vedtektenes § 9.

Underskrift
Sted: …………………………..
…………………………………
underskrift (søker)

Dato: ………………….

