Sendes til Forretningsnettverket BNI AS
Mail: supportnorge@bni.nu
Søknad

www.bni.no

Vennligst fyll ut alle felt i søknadsskjemaet

Del 1
BNI teamets navn

Dato

Telefon (arbeid)

Navn på personen som søker

E-post

Navn på firmaet/selskapet som søker

Web

Besøksadresse

Organisasjonsnummer

Postadresse

Avgifter

Mobil

Dokumentasjon og arbeidsmateriell

1.200,-

Ekspertområde (hva jobber du med?)

Bransje (vær spesifikk)

Deltageravgift, 12 måneder

10.100,-

Sum netto

11.300,-

Mva.
Sum å betale

Invitert av

2.825,14.125,-

Obligatorisk møteavgift på for tiden mellom kr 150;- og kr 275,- pr gang
tilkommer og innkreves separat.

Når deltageravgiften er betalt og søknaden godkjent av teamkomiteen er partnerskapet gyldig og deltageravgiften kan ikke tilbakebetales.
"Personlig data skal jevnlig kontrolleres av BNI Worldwide Development Limited, Business Network Scandinavia AB og Forretningsnettverket BNI AS. Dine
persondata vil bli behandlet i BNI`s forretningssystem/CRM (BNI Connect®) ihht EU`s General Data Protection Regulation"

Slik behandles din søknad

Del 2

a. Du kan kun delta på 2 møter som gjest.
b. Du kan søke når du vil ved å fylle ut et søknadsskjema og levere til styret i BNI teamet, til BNI konsulenten eller sende det
direkte til Forretningsnettverket BNI AS på supportnorge@bni.nu.
c. Du vil få tilsendt en faktura på e-postadressen du har oppgitt i søknadsskjemaet. Samtidig blir din søknad sendt til
teamkomiteen for gjennomgang.
d. Når BNI har mottatt din innbetaling og din søknad er behandlet og godkjent av teamkomiteen blir du
forretningspartner av BNI teamet, og blir invitert til opptak i teamet ved første mulige møte.
e. Ditt partnerskap gjelder fra søknadsdato og 12 måneder fram i tid.

Del 3

BNIs verdier og forretningsetiske regler

Som forretningspartner i BNI er jeg inneforstått med følgende:
1. Hver eneste referanse jeg mottar innebærer en aksjon, verdi og fortrolighet som jeg må ta godt vare på.
2. Jeg skal være oppriktig mot alle i teamet og de kundene jeg får gjennom anbefalinger.
3. Jeg skal bygge opp og skape tillit til alle forretningspartnerne i teamet
4. Jeg skal alltid følge opp de referansene jeg får.
5. Jeg skal jobbe i samsvar med de etiske normene som gjelder innen mitt yrke og bransje.
6. Jeg skal vise en positiv og hjelpsom holdning ovenfor de andre i teamet.
7. Jeg har et ansvar for deltagelse i gruppen.
Jeg godtar herved BNIs verdier og forretningsetiske regler samt, Forretningsnettverket BNI
AS policy (Del 4). Jeg kommer til å delta på BNI Grunnutdannelse for nye forretningspartner
i løpet av åtte uker etter påbegynt partnerskap.
Signatur

Dato

Copyright © 2020
Forretningsnettverket BNI AS

Del 4

Forretningsnettverket BNI AS Policy

1.

Det tillates kun at én person per ekspertområde blir en del av et BNI-team. Hvert teams Teamkomité har den endelige bestemmelsesretten
når det gjelder konflikter vedrørende ekspertområder.

2.

Hver person får kun representere sin hovedvirksomhet, ikke en bi- eller deltidsvirksomhet.

3.

Hvert ukemøte varer i 90 minutter. Samtlige skal komme i tide og bli værende under hele møtet.

4.

En enkeltperson kan bare være en del av ett BNI-team om gangen og kan heller ikke samtidig tilhøre noen annen organisasjon som kun
tillater én person per ekspertområde, og/eller hvor hovedhensikten er formidling av referanser/anbefalinger. Det er fordi dette i betydelig grad
ville redusere følelsen av forpliktelse til teamet. Teamkomitéen avgjør spørsmål innenfor dette området.

5.

Oppmøte er avgjørende for teamets fremgang. I de tilfellene man ikke kan møte, kan man sende en erstatter til møtet (erstatteren kan
imidlertid ikke være en del av teamet). Dette kommer ikke til å regnes som fravær. Man tillates tre fraværstilfeller over seks måneder.
Forekommer det mer fravær enn det, kan det stilles spørsmål ved engasjementet og plassen vil kunne oppheves av teamets Teamledelse
eller Teamkomité.

6.

Det kreves at deltakerne har med seg referanser og/eller gjester til sitt BNI-team. Et team kan fastsette at et minimumsantall referanser
og/eller gjester skal oppnås for å opprettholde delaktigheten i teamet.

7.

Gjester kan delta på opptil to møter.

8.

Ukens taler har med seg en premie til utlodningen. Bare dem som har med gjester eller referanser, er kvalifisert for å være med på
utlodningen.

9.

Lengre fravær godkjennes kun av helseårsaker. Det tillates opptil åtte ukers sykefravær med Teamkomitéens godkjenning under
forutsetning av at avgiftene for denne perioden er betalt på forhånd. Alternativet er å sørge for en erstatter i løpet av fraværsperioden.

10.

Det er hver enkelts ansvar å levere inn en protest til Teamkomitéen om en gjests ekspertområde på noen måte kolliderer med ens egen
bransje. Dette skal gjøres før gjestens søknad godkjennes. Hvis det ikke kommer noen innvendinger, kan Teamkomitéen forutsette teamets
bifall.

11.

Den som ønsker å endre ekspertområdet sitt, må levere inn en ny søknad og motta Teamkomitéens godkjenning før endringen.

12.

Om noen driver forretningsvirksomheten sin på kritikkverdig vis eller på en annen måte har mangler i sin forpliktelse overfor BNI-teamet, skal
teamets Teamkomité etterprøve personens plass i teamet.

13.

Hver Teamkomité har retten til å oppheve noens plass i teamet hvis BNIs policy og/eller forventninger ikke følges (opp). Ved mangel på
Teamkomité kan Teamledelsen overta dette ansvaret.

14.

Om man som en del av Teamledelsen oppfyller alle sine forpliktelser i løpet av perioden som tillitsvalgt, gis det kompensasjon for årsavgiften.
Man må godkjenne teamledelsesavtalens vilkår for å kunne ta et tillitsverv samt gjennomgå utdannelse før vervet kan tiltres.

15.

Ved mangel på Teamkomité kan Teamledelsen fungere som midlertidig Teamkomité inntil en ny utpekes.

16.

BNIs register eksisterer utelukkende for å gi referansemuligheter og ikke for utsendelse av reklame eller lignende (via e-post, brev eller annet)
til personer i teamet uten deres godkjenning.

17.

Alle må gjennomgå BNIs grunnutdannelse innen 60 dager etter opptak. Det er først etter dette at man føres opp på listen over teamets
talere. Om grunnutdannelsen ikke er gjennomført innen 60 dager, kan ekspertområdet åpnes opp av Teamkomitéen.

18.

BNIs policy kan komme til å endres. Teamledelsen kommer til å informere om eventuelle forandringer.

19.

Med unntak av BNIs offisielt publiserte materiale kan ikke BNIs immaterielle rettigheter (slik som logo, varemerke, navn, slogans, materiale
med copyright osv.) benyttes til fremstilling, distribusjon, forsalg eller markedsføring av produkter eller tjenester uten skriftlig tillatelse fra BNIs
hovedkontor. Ved tillatt bruk skal BNI Branding Standards alltid følges.

Copyright © 2020
Forretningsnettverket BNI AS

Nr: ___________
(för er egen bokföring)

Betalingsunderlag
Betaling: omgående for reservasjon av plass i BNI team.

Avgift:
Dokumentasjon og arbeidsmateriell, kurs
Deltageravgift, 12 måneder

kr. 1 200
kr.10 100

Sum

kr. 11 300

25 % MVA

kr 2 825

Å betale:

kr. 14.125

Inbetalningsinformasjon

Beløp:

14 125 NOK

Betales til:

Forretningsnettverket BNI AS, kontonummer 1430.09.05340

Referanse: Team

______________________________

Selskap ______________________________
Navn

______________________________

OBS! Ved inbetalning oppgi all informasjon også om betaling i nettbank.

Forretningsnettverket BNI AS
+46 31 778 06 20

kontonummer 1430.09.05340 (Swedbank)
supportnorge@bni.nu
www.bni.no

