BLI ORDINARIE MEDLEM I LILITH EVE - LATHUND
Alla kvinnliga låtskrivare anslutna till STIM kan ansöka om medlemskap i Lilith Eve.
Ansökan ska bestå av ett brev., ett ljudprov och ett bevis på att du är ansluten till STIM.
Skriv ett ansökningsbrev.
I brevet berättar du om dig själv och varför du vill bli medlem - du bestämmer själv om du vill vara utförlig eller kortfattad.
Dina fullständiga person- och adressuppgifter (namn, postadress, telefonnummer, mailadress, personnummer) samt ditt IPInummer hos STIM (se 3) skriver du också in i brevet. Per mail bifogas brevet som en fil i pdf- eller wordformat.
Bifoga ett ljudprov på egenskriven musik (1-3 låtar). Per mail: mp3/mp4 fil. (Om du av något skäl föredrar att skicka din fil
omkomprimerad, i WAW eller AIFF format – använd den digitala gratistjänsten: sprend.com). Per post: CD eller usb.
Vi ställer inte kvalitetskrav på ljudprovet.
Vi behöver ett bevis på din anslutning till STIM. Enklast är att ta fram ditt IPI nummer och skriva in det i ditt brev.
Hitta ditt IPI nummer: https://www.stim.se/sv/hitta-svar/alla-vanliga-fragor/var-hittar-jag-mitt-ipi-nummer
Alternativt be STIMS medlemsservice ta fram en kopia av ditt anslutningskontrakt och skicka det till dig. STIMS
medlemsservice, telefon: 08-783 95 00, mail: medlem@stim.se. Kopiera och bifoga i brevet, eller per mail, som pdf-fil.
Observera att ansökan måste göras med allt bifogat i ett och samma brev eller mail, direkt till angiven adress.
Skicka alltså inte ansökan före den är komplett.
Observera också att i ansökan per mail ska allt bifogas i angivna filformat - mailbrev, länkar och andra filformat godtas inte.
När vi har emottagot din ansökan får du information om medlemsavgiften tillskickad och betalar in den.
När vi har noterat att din avgift är betald får du en bekräftelse, registreras som medlem och får ett välkomstbrev.
Skicka ansökan per mail till: lilith.medlem@gmail.com. Hit kan du även skicka frågor om medlemskap.
Skicka ansökan per post till: Lilith Eve c/0 Musikerförbundet, Alströmergatan 25B, 100 29 Stockholm
Övrigt: Medlemsavgiften är 250 kr/år och betalas in till Plusgiro: 100 78 85-5. Namn måste stå på betalningen.
Blir du medlem under det sista kvartalet av ett år så räknas din medlemsavgift även för nästkommande år.
Läs mera om vad det innebär att bli medlem i Lilith Eve på vår hemsida: lilitheve.se

VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!

