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Verk har begärts till påseende 

Godkänd som medlem 

1. SÖKANDE

Uppge också om du 
publicerar under något 
annat namn. 

Efternamn Förnamn (stryk under tilltalsnamnet) Personbeteckning 

Titel och yrke Arbetsplats 

Gatuadress Postnummer Postanstalt 

Hemort Telefon 

E-postadress och webbplatsadress

Jag har tidigare varit medlem av Finlands facklitterära författare rf    åren  

2. FÖRFATTAR-
KATEGORI

Du kan kryssa för flera 
punkter. 

2.1 FÖRFATTARTYP 

1 fackboksförfattare 

2 läroboksförfattare 

3 lexikograf, encyklopedist 

4 essäist 

5 annan, vad:    

2.2 PROFESSIONALITET 

1 frIlans 

2 huvudsakligt yrke 

3 författande som hobby 

4 annat, vad:    

2.3 PUBLIKATIONSFORM 

1 bok 

2 cd eller dvd o.dyl. 

3 elektronisk publikation 

4 annan typ, vilken:    

3. ÄMNESOMRÅDE

Uppge de viktigaste 
områdena du skriver 
om. 

  1 ADB-kunskap 
  2 biologi, bioteknologi, miljökunskap 
  3 filmkonst, teater, danskonst 
  4 levnadsteckningar, biografier 
  5 essä 
 6 estetik, litteraturkunskap 

  7 geologi, geofysik 
  8 filosofi, logik 
  9 fysik, astronomi 
  10 historia, arkeologi 
  11 fiske, jakt, vildmarksvandring 
  12 kunskap i fostran och undervisning 
  13 kemi, biokemi 
  14 språkkunskap, språkundervisning 
  15 huslig ekonomi, kokböcker 
  16 kultur- och traditionskunskap 
  17 bildkonsterna, arkitektur 
  18 trafik, trafikmedlen 
  19 kunskap om läkemedel, vård och hälsa 
  20 geografi 

  21 lantbruks- och skogskunskap 
  22 matematik 
  23 turism, reseskildringar 
  24 åsikter, pamfletter 
  25 memoarer 
  26 musik 
  27 juridik, rättskunskap 
  28 psykologi, mänskliga relationer 
  29 socialpolitik, sociologi 
  30 ekonomisk kunskap, organisationskunskap, arbetslivet 
  31 teknik, teknologi 
  32 teologi, religionskunskap, livsåskådningskunskap 
  33 statistik 
  34 idrott, motion, friluftsliv 
  35 kommunikation, medierna 
  36 samhälle, statslära, politik 
  37 modersmålet och litteraturen 

  38 hobbyer, vilken: 
  39 annat, vilket: 

http://www.suomentietokirjailijat.fi/


4. PUBLICERADE
VERK

Endast de fack- och 
läroböcker du skrivit  
(inte böcker du översatt 
eller redigerat). 

Om du medverkat i ett 
gemensamt verk, 
uppskatta din andel i 
antalet sidor. 

Använd vid behov 
bilaga. 

Verk 
1. 

Förläggare och år Antal sidor i verket   Min andel % 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

5. ÖVRIGA 
UPPHOVSMÄN TILL
GEMENSAMMA VERK

Verk nr Övriga upphovsmän 

6. TILLSTÅND ATT
ANVÄNDA 
INFORMATION

 Uppgifterna i min ansökan får användas i Finlands facklitterära författare rf:s medlemsmatrikel. 

 Uppgifterna i min ansökan får användas endast i föreningens medlemsregister samt i föreningens interna 
verksamhet och information. 

FÖRBINDELSE Jag har läst föreningens stadgar och förbinder mig att följa dem. 

UNDERSKRIFT 
Ort och datum Sökandens underskrift och namnförtydligande 
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