
 

 

 

 

 

VELKOMMEN SOM MEDLEM   

Vi ønsker Stonetech AS, org.nr.: 921320728 velkommen som medlem i NHO Gründer i NHO 

Service og Handel. Medlemskapet gjelder fra 03.09.2018. Bedriften har NHO nr 618923. 

Vi vil gjøre det vi kan for å leve opp til forventningene dere har både når det gjelder 

medlemsfordeler og rammebetingelser for gründere.   

Som medlem har du tilgang til gode medlemsfordeler gjennom:  

 Full tilgang til vår digitale arbeidsgiverportal Arbinn.no  

Her får du hjelp til å drive din bedrift gjennom svar på spørsmål om arbeidsrett, HMS 

samt tilgang til ferdig utarbeidede maler, kontrakter og chat. 

 Rådgivere og fagpersoner i NHO Service og Handel er tilgjengelig for deg totalt 2 timer pr 

år. 

 Gode rabatterte avtaler innenfor blant annet pensjon, forsikring og advokathjelp. 

 Kurs, konferanser og nettverk. 

Se detaljer og flere tilbud på: arbinn.nho.no/Medlemsfordeler/medlemsfordeler-nho/grunder/ 

I NHO har du også mulighet til å fremme synspunkter og delta i den politiske debatten. Registrer 
din interesse for å delta i medlemspanelet og debatten på: medlemspanel.nho.no  

Vi minner om at våre regionkontorer også bidrar ved behov. Finn ditt kontor her: 

www.nho.no/regionforeninger.  

Bindingstid  

Medlemskapet i NHO Gründer varer til utgangen av andre driftsår. Ved endt medlemskap i NHO 

Gründer går bedriften automatisk over i vanlig medlemskap. Dersom bedriften ikke ønsker dette 

må den aktivt melde seg ut. Utmeldingsfristen er seks måneder.  

  

 

 

 

 

 Vår dato: 04.09.2018 

Stonetech AS  Deres dato:  

Postboks 1026 Hoff Vår referanse:               618923 

0218 OSLO  Deres referanse:  

http://www.nho.no/regionforeninger


 

 

 

 

Kontingent 

Du vil motta faktura en gang i året. Kontingenten dekker medlemskap både i NHO og NHO 

Service og Handel.  

Ønsker dere nærmere informasjon, hører vi gjerne fra dere på firmapost@nhosh.no 

 

Vi anbefaler at dere abonnerer på nyhetsbrev fra NHO Service og Handel: 

www.nhosh.no/om-oss/nyhetsbrev2/nyhetsbrev/  

 

Velkommen som medlem i NHO Gründer! 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 
Kristin Skogen Lund  Anne-Cecilie Kaltenborn 

Administrerende direktør  Administrerende direktør  

NHO  NHO Service og Handel  
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