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Ersättning för tandvård Ersättning utbetalas endast för tandvård utförd av legitimerad tandläkare eller 

profylaxpersonal anslutna till tandvårdsförsäkringen.Endast för sådan tandvård som regleras i tandvårdstaxan 

ersätts 50% av patientavgiften. Ett netto max belopp på 20 000 kr under tre år kan tas ut ur klubben med start den 

1 april 2004.Ersättningen betalas ut efterföljande månad från uppvisande av giltigt kvitto. 

 

 

Regler för medlemskap. Endast medlem i Pappers Avd 29, SIF, Ledarna och CF som har 

tillsvidareanställning vid SCA Obbola AB äger rätt att bli medlem i klubben. SIF, Ledarna och CF inträder i 

klubben den 1/4 2004. Även Pappers medlemmar som är anställda på FAMA maskin AB äger rätt till 

medlemskap. 

 

 

Inträde/utträde ur klubben För medlemskap i klubben gäller att  

anmälan om inträde bör ske inom en månad från första anställningsdagen.  

 

Under förutsättning att så sker börjar medlemskapet gälla från samma dag som tillsvidareanställningen påbörjas. 
För nyanställd medlem som tackar nej till erbjudande om medlemskap i klubben och som senare ansöker om 

inträde, gäller en karenstid på 24 månader räknat från inträdes datum innan ersättning kan utbetalas. Unionen, 

Ledarna och CF ska senast 3 månader före den 1/4 varje år informera Avd 29 om eventuellt utträde.Utträde ur 

klubben räknas från den dag då anmälan om utträde görs eller anställning upphör (till och med månaden ut). 

Eftersom man betalar in avgift för hela månaden har man rätt att ta del av ersättning månaden ut.För medlem 

som på egen begäran utträder ur klubben och som senare på nytt ansöker om inträde gäller en karenstid på 60 

månader räknat från inträdesdatum innan ersättning utbetalas.  
 

Avgift för medlemskap           

Avgiften för medlemsskap är för 2017 : 65 kr/månaden Bestäms på Pappers Avd 29:s Årsmöten. 

Avgiften betalas genom löneavdrag. Vid långtidsfrånvaro där avgiften ej dras från lönen inbetalas avgiften 

månadsvis via postgiro. Om inbetalning av avgift uteblir tre månader eller mer skall medlemskapet anses ha  

upphört. 

 

 

Tandvårdskommittén Ändringar av regelverket kan endast genomföras av en tandvårdskommitté. 

Eventuella ändringar genomförs den 1/4 året därpå. Kommittén skall hålla minst 2 sammanträden under året med 

inriktning på att följa den ekonomiska utvecklingen.Kommitténs sammansättning skall bestå av 3 ledamöter från 

Avd 29 Pappers, 1 ledamot SIF, 1 ledamot Ledarna och CF adjungerad.  

Summa antal ledamöter 5 st. varav Avd 29 Pappers ska inneha ordförandeposten. 

 

 

 

Ovanstående regelverk för medlemskap i klubben gäller tills vidare. 

 


