The Life Science Cluster - Innmeldingsskjema
Jeg/vi er kjent med og støtter foreningens formål og vedtekter, og ønsker herved å søke opptak
som medlem i The Life Science Cluster (TLSC) (Hvert enkelt medlemskap skal godkjennes av
foreningens styre).
Generelt om medlemskap i TLSC:
Som medlemmer kan opptas bedrifter, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, offentlige aktører,
organisasjoner og investorer som driver virksomhet der livsvitenskap og bioteknologi inngår
som en viktig faktor.
Medlemmenes geografiske lokalisering er ikke geografisk begrenset hverken nasjonalt eller
internasjonalt.
Medlemmer må være offentlig registrert som selskaper, offentlig virksomheter eller
organisasjoner. Unntaket er personlige medlemmer.
Hvert enkelt medlemskap skal godkjennes av TLSCs styre.
Jeg/vi søker opptak som:
Medlemskategori

Kjernemedlemmer

Kategori beskrivelse
Kjernemedlemskap er forbeholdt offentlig registrerte
selskaper, offentlig virksomheter eller organisasjoner som
omsetter for over 50 MNOK/år.
Kjernemedlemmer har tilgang på skreddersydde tilbud og
differensierte samarbeidsformer.

Ordinære medlemmer

Ordinært medlemskap er forbeholdt offentlig registrerte
selskaper, offentlig virksomheter eller organisasjoner som
omsetter for mellom 1 og 50 MNOK/år.
Ordinære medlemmer har tilgang på foreningens ordinære
tilbud.

-

Ordinære medlemmer
Spesialpris for
oppstartselskaper

Spesialpris for oppstartsselskaper er forbeholdt offentlig
registrerte selskaper eller organisasjoner som omsatte for
mindre enn NOK 1. 000.000 siste år, har færre enn 5 ansatte
og bokførte verdier for mindre enn NOK 1 000 000.
Reduksjon av kontingenten revurderes årlig, og opphører
når selskapets økonomiske situasjon styrkes. Medlemmer
med spesialpris har samme rettigheter og plikter som
ordinære medlemmer.
Enkeltpersoner kan også opptas som medlemmer. Dette
kalles Personlig Medlemskap, og kan tildeles enkeltpersoner
som har særlig kunnskap om og/eller interesse for
foreningens hovedtema, og som ikke samtidig er involvert i
relatert næringsvirksomhet.

Personlige medlemmer Eksempler kan være studenter og forskere som det er
ønskelig for foreningen å bringe inn i klyngens
nettverksaktiviteter.
Hvert enkelt Personlige Medlemskap skal godkjennes av
foreningens styre.

Kryss av for
riktig kategori

Søkerens navn og adresse:

Kontaktperson:

Email:

Kort beskrivelse av søkerens virksomhet:

Dato:

Signatur:

The Life Science Cluster medlemskontingent – priser 2019

-

Medlemskategori

Pris

Kjernemedlemmer

Kr 30.000,- pr år

Ordinære medlemmer

Kr 10.000,- pr år

Ordinære medlemmer
Spesialpris for oppstartselskaper

Personlige medlemmer

Studentmedlemskap

Utfylt skjema sendes til iselin@tlsc.no

Kr 5.000,- pr år

Kr 1.000,- pr år

Kr 250,- pr år

