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Indmeldelse i  
NORDLYS Forum / NORDLYS RAB 

 
Deltager nr., navn & adresse 
 
 
 

Fødselsdato 
 

Postnummer og By (til henvisning) 
 
Tlf.nr. (til henvisning) 
 
E-mail (til henvisning) 
 
Undertegnede indmelder mig hermed i Nordlys Forum, og jeg ønsker følgende form for medlemskab (sæt x): 
 
Medlemskab Note / Forklaring 
 Studentermedlem af Nordlys Forum 
 
Årligt medlemskontingent kr. 400,- inkl. Coda afgift 
 

Alle som er under aktiv uddannelse på Nordlys 
eller associeret skole, kan være 
studentermedlem til en af uddannelses 
hovedmodulerne er afsluttet. Dog max. 3 år. 

 Medlemskab af Nordlys Forum 
 
Årligt medlemskontingent kr. 600,- inkl. Coda afgift 

Medlemskabet er for alle, som er interesserede 
i Nordlys Forum, og ønsker at støtte 
foreningsformål. Medlemskabet giver ret til 
information og deltagelse i foreningen møder, 
kongresser og medlemsarrangementer m.v. 
 

 NRAB medlem af Nordlys Forum  
 
 
Årligt medlemskontingent kr. 600,- til Nordlys Forum  
og kr. 600,- til NRAB = i alt kr. 1.200,-.  
NRAB registreringsbeløb kr. 1000,-. (Engangsbeløb første 
gang du RAB registreres.) 

Nordlys RAB er en registreringsberettiget 
brancheforening for  
Nordlys Massageterapeuter,  
Nordlys Berøringsterapeuter og for Nordlys 
Akupunktører, som ønsker den offentlige RAB 
registrering.  
Der skal desuden udfyldes en ansøgning om 
optagelse i NRAB. Den findes i Håndbogen. 
 

 Forsikring (Kan kun tegnes ved medlemskab af 
Nordlys Forum) 
 
 
Årlig forsikringspræmie kr. 400,- 
 

Som behandler/coach skal du have en 
erhvervsansvarsforsikring. Du kan tegne den 
via NORDLYS Forum, ved at sætte X i 
rubrikken her til venstre. Hvis der IKKE er sat X, 
skriver du samtidig under på, at du har tegnet 
forsikringen et andet sted, såfremt du er 
behandler/coach. 
Forsikringsbetingelserne kan du se på 
www.nordlysforum.dk i Håndbogen 
 

  
 
Kontingent betales hvert år den 1. februar for det efterfølgende år eller ved indmeldelsen. Udmeldelse kan ske med 1 måneds varsel 
med virkning fra førstkommende 31. december. Sker udmeldelse ikke rettidigt faktureres næste års medlemskontingent. Udmeldelse skal 
ske skriftligt til bestyrelsen.  
 
 
 
__________________    _________________________________________________ 
dato               underskrift 
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