
Medlemsansökan Mediumförbundet 
Observera att du måste ha fyllt 18 år för att kunna få medlemskap i Mediumförbundet. Som 
medlem i Mediumförbundet respekterar du de etiska riktlinjer som förbundet har antagit. 
Medlemmar får använda loggan och bannern ”Jag följer Mediumförbundets etiska riktlinjer”. 
Mediumförbundet förbehåller sig rätten att utesluta medlemmar som inte följer riktlinjerna. 

Förnamn:  

Efternamn: 

Födelseår:   

Mailadress:   

Telefon: 

Bostadsort:   

Län:  

Eventuellt företagsnamn: 

☐  Jag samtycker till att Mediumförbundet behandlar ovanstående personuppgifter. 
Mediumförbundet kommer lägga in uppgifterna i vårt medlemsregister så att vi kan kontakta 
dig angående föreningens verksamhet. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att vi 
får behandla dina personuppgifter. Kontakta då kontakt@mediumforbundet.se. Vi sparar 
uppgifterna så länge du är medlem i förbundet. Uppgifterna kommer inte delges tredje part.

☐  Som medlem i Mediumförbundet agerar jag i enlighet med de etiska riktlinjer som 
förbundet har tagit fram.

Offentligt register: 

På Mediumförbundets webbplats finns en offentlig förteckning över medlemmar som erbjuder 
mediala eller andliga tjänster. Förteckningen innehåller information om namn, eventuellt 
företagsnamn, län du verkar i och typ av tjänst som du erbjuder. Om du vill finnas med i 
förteckningen så behöver du även fylla i och samtycka till att Mediumförbundet behandlar 
denna information och beskriva vilka tjänster som du erbjuder.  

☐  Jag vill inte finnas med förteckningen.

☐  Jag samtycker till att mina uppgifter publiceras på Mediumförbundets webb.  

☐  Jag har F-skattesedel.     

mailto:kontakt@mediumforbundet.se


Jag erbjuder andliga eller mediala tjänster inom följande områden (välj ett eller flera): 

Spiritualistiskt medium

Medium

Healing

Psychic

Änglamedium

Tarotläggare

Esoterisk rådgivning

Sierska 

Spiritual assessment (andlig vägledning) 

Annan medial tjänst
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