
Du får ett poeng for hver  

verving. For å bestille  

premie må du logge på  

www.nsf.no og gå til “Min side”.

VERV OG VINN
Har du kolleger som ikke er medlem av Norsk  
Sykepleierforbund? Nå har du en gylden anledning til 
å gjøre noe med det. Vi har nye, flotte vervepremier.

NSF arbeider for både sykepleiere, jordmødre og 
sykepleierstudenter. Som medlem får du hjelp av 
tillitsvalgte, fylkeskontor og våre jurister. Vi har gunstige 
forsikringstilbud, bankavtale med DNB og mye mer. 
Vi har en rekke faglige tilbud, og alle medlemmer får 
tidsskriftet Sykepleien og Sykepleien Forskning.

Se oversikt over vervepremier og alle fordelene med 
medlemskap på www.nsf.no. Logg deg inn for å verve 
eller bruk kupongen nedenfor.
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Ververs navn:           Ververens medlemsnr:

Navn på nytt medlem:

Har du vært medlem tidligere?  Tidsrom:

Fødselsnummer (11 siffer):

Adresse:

Postnr:    Poststed:

E-post:

Telefon privat:   Mobil:

Eksamensdato:

Sykepleierhøgskole/sted:

Arbeidsgiver:

Arbeidssted:

Ansatt dato:

Avdeling:

Stillingsbenevnelse:

Medlemmer i lønnet arbeid innbetaler kontingenten ved månedlige trekk i lønn

Vervepremiene gjelder ikke for
verving av studentmedlemmer.

V E N N L I G S T  B R U K  B L O K K B O K S TAV E R

Hovedlogo til Skilt til bygninger og vegger Forenklet skiltlogo til smalere �ater. Pins, brevark & Visittkort

Ensfarget og forenklet til appliseringer der det kreves 
enfarget. f.eks: broderinger og brevark.

Ensfarget til Pins,brevark og andre små 
applikasjoner

Myriad Pro Regular:
Tekst til brødtekst og webadresser

TYDELIG - MODIG - STOLT



Hjelp oss å nå 100.000
VERV OG VINN

VERV OG VINN
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Full premieoversikt finner 
du på www.nsf.no

Du kan få en av 

disse premiene 

for 1 verving!
Hovedlogo til Skilt til bygninger og vegger Forenklet skiltlogo til smalere �ater. Pins, brevark & Visittkort

Ensfarget og forenklet til appliseringer der det kreves 
enfarget. f.eks: broderinger og brevark.

Ensfarget til Pins,brevark og andre små 
applikasjoner

Myriad Pro Regular:
Tekst til brødtekst og webadresser


