Ansökan om medlemskap i Sveriges Finansanalytikers Förening (SFF)
SFF är föreningen för finansanalytiker som är verksamma, med kvalificerad finansiell analys, på den
svenska kapitalmarknaden. För att få bli medlem i föreningen krävs följande:
1.
2.
3.

Att den sökande har arbetat med kvalificerad finansiell analys i minst ett år,
referenser från två nuvarande medlemmar samt att
förbinda sig att följa SFF:s etiska riktlinjer

För att slutligen bli medlem ska ansökan godkännas av styrelsen i SFF. Personer som antagits till
Handelshögskolans Diplomutbildning för Finansanalytiker behöver inga referenser. Det kan i särskilda
all uppkomma situationer då ovanstående krav inte kan uppfyllas eller på annat sätt ifrågasättas.
Vänligen kontakta SFF:s generalsekreterare i sådana fall för att hitta en lämplig lösning på den
uppkomna situationen.

Ansökan
Ansökan för enskilda medlemmar görs enklast på nedanstående blankett och skickas till Sveriges
Finansanalytikers Förening, Box 5216, 102 45 Stockholm eller på e-post :
kansliet@finansanalytiker.se. Rör det om ett flertal ansökningar vid ett tillfälle är det enklare att
kontakta Nils Liliedahl direkt på 0708 – 11 34 75 eller nils@finansanalytiker.se för att tillse så en enkel
hantering av ärendet som möjligt. I och med underskriften av denna ansökan åtar sig den sökande att
följa SFF:s etiska riktlinjer som finns tillgängliga på www.finansanalytiker.se.

…………………………………………………………………………………………………………………….
Namn
…………………………………………………………………………………………………………………….
Företagsadress (hemadress i förekommande fall)

……………..
Arbetstelefon

………………….
Mobiltelefon

………………………………………………………………………………….
e-postadress
…………………………………………………………………………………………………………
Kortfattad beskrivning av arbetsuppgifter

………………………………….
Datum

…………………………………………………………………
Underskrift

Ansökan skickas till Sveriges Finansanalytikers Förening, Box 5216, 102 45 Stockholm eller till
kansliet@finansanalytiker.se

Ansökan om medlemskap för
.........................................................................................................

Referens nummer 1
Jag intygar med min underskrift att ovanstående sökande sedan minst ett år tillbaka är verksam med
kvalificerad finansiell analys på den svenska kapitalmarknaden. Jag har personlig erfarenhet av den
sökandes professionella meriter och är beredd att besvara frågor om den sökande. Mot denna
bakgrund rekommenderar jag att den sökande antas som medlem i Sveriges Finansanalytikers
Förening.

………………………………………………..
Underskrift

………………………………………………….
Namnförtydligande

………………………………………………..
Företag

………………………………………………..
e-postadress

Referens nummer 2
Jag intygar med min underskrift att ovanstående sökande sedan minst ett år tillbaka är verksam med
kvalificerad finansiell analys på den svenska kapitalmarknaden. Jag har personlig erfarenhet av den
sökandes professionella meriter och är beredd att besvara frågor om den sökande. Mot denna
bakgrund rekommenderar jag att den sökande antas som medlem i Sveriges Finansanalytikers
Förening.

………………………………………………..
Underskrift

………………………………………………….
Namnförtydligande

………………………………………………..
Företag

………………………………………………..
e-postadress

