
Sveriges Sociologförbunds köp och betalningsvillkor  
 
 

Medlemsavgift 
Kostnaden för ett medlemskap i Sveriges Sociologförbund är olika beroende på om den 
institution du arbetar på eller studerar vid är medlemsinstitution eller inte. 
Följande institutioner är medlemmar i Sveriges sociologförbund: Dalarnas Högskola,  
Göteborgs universitet, Halmstad Högskola, Karlstad Universitet, Kristianstad Högskola, 
Linköpings Universitet, Linnéuniversitetet, Luleå tekniska universitet, Lunds universitet, 
Mittuniversitetet, Mälardalens högskola, Stockholms universitet, Södertörns högskola, 
Umeå universitet, Uppsala universitet, Örebro universitet. 
 
För dig som arbetar vid en medlemsinstitution: 
Ordinarie medlemsavgift för två år: 800:- 
Student/doktorand medlemsavgift för två år: 600:- 
 
För dig som inte arbetar vid en medlemsinstitution: 
Ordinarie medlemsavgift för två år: 1000:- 
Student/doktorand medlemsavgift för två år: 800:- 
 
Ångerrätt 
Du som beställer medlemskap i förbundet har rätt att ångra din beställning inom 30 
dagar efter att betalningen inkommit på vårt konto. Kontakta i så fall supporten för 
Sveriges Sociologförbund. (support@sverigessociologforbund.se).  Om du som kund har 
anmält dig till en av våra konferenser (Sociologidagarna) och åberopat den rabatt som 
medlemskapet ger dig på konferensavgiften förfaller ångerrätten för medlemsavgiften. 
 
Medlemskapets giltighetstid 
 
Så fort din betalning inkommit till Sociologförbundet registreras ditt medlemskap som 
giltigt, och upphör att gälla på datumet två år senare. Du som medlem kan kontrollera 
hur lång tid ditt medlemskap är giltigt på Sveriges Sociologförbunds webbplats på denna 
sida: http://sociologforbundet.se.preview.binero.se/modx-2.1.3-pl/index.php?id=406 
 
Kundens ansvar vid registrering av medlemsuppgifter.  
 
Du som kund ansvarar för att de uppgifter du lämnar vid registreringen är korrekta, och 
att du betalar rätt avgift. Detta gäller i synnerhet uppgifter om medlemsinstitution samt 
om du är student eller doktorand. På Sveriges Sociologförbunds begäran skall du kunna 
styrka att dessa uppgifter är korrekta genom att sända oss kopior anställningsbevis eller 
studentlegitimation. Sveriges sociologförbund har rätten att annullera ditt medlemskap 
om du inte kan styrka att de uppgifter du lämnat är korrekta.  Ingen återbetalning av 
inbetald medlemsavgift kommer att göras i detta fall.  
 
Leveransvillkor och leveranssätt 
Leveransen sker genom att du registreras som aktiv medlem i vårt register. Du kommer 
att få ett bekräftelsemejl på att ditt medlemskap är registrerat. Du kan även på 

http://sociologforbundet.se.preview.binero.se/modx-2.1.3-pl/index.php?id=406


Sociologförbundets webbplats kontrollera hur länge ditt medlemskap är giltigt. Se 
avsnittet ”Medlemskapets giltighetstid” ovan.  
 
 

Betalning per faktura 
Sveriges sociologförbund samarbetar med PayEx som hanterar fakturabetalningar för 
medlemsregistreringar som görs på vår webbplats. PayEx garanterar att 
fakturabetalningen går till på ett säkert sätt. Se www.payex.se för mer information om 
detta.  
 
Betalningsvillkor 

Fakturor som skickas av PayEx på uppdrag av Sveriges Sociologförbund skall vara 
betalda inom 30 dagar från det att fakturan skickas. Vid försenad betalning kommer 
påminnelser att skickas, och i dessa fall tillkommer en påminnelseavgift och 
dröjsmålsränta. Om fakturan ej betalas då påminnelse har skett, kommer PayEx att gå 
vidare med ärendet till ett inkassobolag.   

 
Förskottsinbetalning via plusgiro  
Om du ej har möjlighet att betala per faktura, kan vi erbjuda förskottsinbetalning via 
plusgiro som betalmetod. Detta går till på så vis att du betalar in din medlemsavgift till 
vårt plusgirokonto: 59 13 06-6. I samband med inbetalningen måste du uppge namn, 
adress och e-postadress, om du är student eller doktorand, samt vilket lärosäte du 
tillhör.  
 
Personuppgifter 
Sveriges Sociologförbund följer Personuppgiftslagen och Datalagen vid registrering av 
personuppgifter. De uppgifter du lämnar vid medlemsregistreringen kommer endast att 
användas av Sveriges sociologförbund, och endast i samband med förbundets 
administration av medlemskap, samt för utskick av tidskriften sociologisk forskning. I 
samband med att du som medlem bokar någon av de konferenser som förbundet 
anordnar (sociologidagarna) kan dina personuppgifter lämnas ut till de företag som 
administrerar konferensen, men dessa uppgifter kommer då endast att användas för 
administration av den aktuella konferensen. Förutom detta lämnas inga personuppgifter 
ut till tredje part.  Sveriges sociologförbund lagrar inga uppgifter om personnummer, 
men däremot lagras personnummer av PayEx i samband med fakturabetalningar.  
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