
 
Anmälningsblankett 

 

Företag:………………………………………………………………………………………………………………………  

  

Organisationsnummer:…………..…………………………………………………………………………………  

  

Faktureringsadress:……………………….………………………………………………………………………….  

  

…………………………………………………………………………………...........................................  

  

  

Deltagare:………………………………………………………………………………………………………………….  

  

Befattning deltagare:…………………………………………………………………………………………………  

  

Telefonnummer deltagare:………………………………………………………………………………………..  

  

E-postadress deltagare:…………………………………………………………………………………………….  

  

  

Anmälan avser: (ange utbildning samt datum)  

  

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  

Undertecknad behörig firmatecknare har läst och accepterar de bifogade  

anmälnings- och avbokningsvillkoren! 

  

Ort:…………………………………………………………………………………………………………………………….  

  

Datum:……………………………………………………………………………………………………………………….  

  

  

_____________________  

Namnförtydligande  

  

  

Vänligen skicka den av behörig firmatecknare undertecknade anmälningsblanketten i 

original per post till  

Women In Progress, Att: Margareta Neld, Brunnsgatan 21, 111 38 STOCKHOLM, samt en 

inscannad kopia av  

densamma till e-postadressen: info@womeninprogress.se.  

  

 



 
Anmälnings- och avbokningsvillkor för Women In Progress utbildningar och  

nätverk  

  

Utbildningar  

Anmälan är bindande och skickas, undertecknad av behörig firmatecknare och med  

angivande av faktureringsadress, dels i original per post och dels som inscannad kopia  

per e-post tillsammans med cv senast tre (3) veckor innan kursstart. Se adresser nedan.  

I samband med anmälan faktureras en anmälningsavgift.  

  

Avbokningsregler:  

Sex (6) veckor innan kursstart – 100 procent återbetalas (dock ej anmälningsavgiften)  

Fyra (4) veckor innan kursstart – 50 procent återbetalas (dock ej anmälningsavgiften)  

Avbokning senare än fyra (4) veckor innan kursstart medger ingen återbetalning.  

  

Avbokning ska ske skriftligen dels per post och dels per e-post till adresser som anges  

nedan.  

  

Vid förhinder att delta i utbildning kan platsen eventuellt överlåtas till annan person inom  

företaget, efter samråd med Margareta Neld.  

  

  

Nätverk  

Anmälan är bindande och skickas, undertecknad av behörig firmatecknare och med  

angivande av faktureringsadress, dels i original per post och dels som inscannad kopia  

per e-post senast tre (3) veckor innan start. Se adresser nedan.  

  

Avbokningsregler:  

Två (2) veckor innan start – 75 procent återbetalas  

En (1) vecka innan start – 50 procent återbetalas  

Avbokning senare än en (1) vecka innan start medger ingen återbetalning.  

  

Avbokning ska ske skriftligen dels per post och dels per e-post till adresser som anges  

nedan.  

  

Vid förhinder att delta kan platsen eventuellt överlåtas till annan person inom företaget,  

efter samråd med Margareta Neld.  

  

  

  

Adress: Women In Progress, Att: Margareta Neld, Brunnsgatan 21, 111 38 STOCKHOLM  

E-post: info@womeninprogress.se  

 


