Medlemsansökan
SÅ HÄR GÖR DU:
FYLL I ANSÖKNINGSBLANKETTEN OCH SKRIV UNDER.

KOPIERA DINA KURSINTYG OCH CERTIFIERINGSBEVIS.
POSTA BLANKETT + KOPIOR TILL EFT-FÖRBUNDET.
SÄTT IN MEDLEMSAVGIFTEN PÅ FÖRBUNDETS PG 722 383-7. DU FÅR KVITTO PER MAIL.

Medlemskap
 Jag vill bli yrkesverksam medlem och sätter in 495 kr på förbundets plusgiro 722 383-7.
 Jag vill bli stödmedlem och sätter in 195 kr på förbundets plusgiro 722 383-7.
Medlemskapet är bindande per kalenderår. Om du blir medlem under årets sista 3 månader gäller medlemsavgiften även
nästkommande år. Du kommer fortsättningsvis att faktureras medlemsavgiften i förskott en gång per år. Vill du ändra
medlemsform, kontakta styrelsen.

Personliga uppgifter
Namn

Gatuadress

Tel hem

Personnummer

Postnummer

Postort

Mobil

E-post

Marknadsföring
 Nej tack.
 Ja, jag är yrkesverksam och vill synas på EFT-förbundets hemsida med nedanstående uppgifter.
Om du ger kurser och vill finnas med bland ”Våra utbildare” på hemsidan – kontakta webbansvarig Iréne Ödmark-Hall
irene@eftscandinavia, 070 35 24 115

Företagsuppgifter
Företagsnamn

Gatuadress

Postnummer

Postort

Hemsida

Tel arb

E-post

Mobil

Har du ett nystartat företag, eller om du inte har alla uppgifter i nuläget, kan du komplettera senare.

Utbildningar
Avslutade utbildningar i EFT och andra knackmetoder
Kurs

Utbildare

Datum

Pågående utbildningar i EFT och knackmetoder samt andra kurser och utbildningar som bidrar till
din professionalitet som EFT coach/terapeut
Kurs

Utbildare

Datum

Medlemskapet gäller för EFT Practitioners utbildade och certifierade genom AAMET eller Center för Energipsykologi eller
annan likvärdig utbildare i Sverige/utomlands. Har du annan utbildning får du genomgå ett praktiskt och teoretiskt prov i
förbundets regi. Alla utbildningar i EFT och knackmetoder måste styrkas med kopia av diplom på avslutad utbildning.

Etiska regler
Som medlem i EFT Förbundet – Yrkesförbundet för EFT och knackningsmetoder, accepterar och
följer jag följande etiska regler:
 Jag uppträder professionellt och respektfullt i kontakt med klienter under behandling.
 Jag utlovar aldrig behandlingsresultat på fysiska åkommor. EFT och andra knackningsmetoder är
skapade för emotionella utmaningar, inte fysiska, även om fysisk lindring och läkning ofta
uppkommer vid eller efter EFT-behandling.
 Jag ställer ej diagnos på klienten – det görs av medicinskt utbildad personal.
 Jag för journal vid varje behandlingstillfälle.
 Jag respekterar varje individs integritet och för aldrig informationen vidare till tredje part utan
klientens medgivande. Undantag endast om livshotande fara föreligger för klient eller tredje part.
 Jag ger råd om fortsatta självbehandlingsmöjligheter efter och mellan sessioner.
 Om jag finner att klientens problem ligger utanför min egen kompetens är jag skyldig att hänvisa till
annan expertis alt medicinsk vård.
 Min marknadsföring skall vara saklig och sanningsenlig. Till form och innehåll är den neutral eller
positiv till andra EFT-behandlare. Jag framställer inte mig själv som skickligare än mina kollegor.
 Jag uttalar mig inte negativt om andra behandlingsformer eller kollegor.
 Jag har tillämplig yrkes- och ansvarsförsäkring i mitt företag.
På Förbundets hemsida under Medlemskap hittar du mer information och lästips om etik för EFT Practitioners.

Underskrift
Jag har tagit del av förbundets stadgar och etiska regler och förbinder mig härmed att följa dem samt
att vara medlem per kalenderår.

__________________________________________________________________________________
Signatur

Datum

__________________________________________________________________________________
Namnförtydligande

När du betalat anmälningsavgiften POSTAR du din ansökan med bilagor till:
EFT förbundet - Medlemsansökan
c/o Knackpunkten, Sturegatan 44, 114 36 Stockholm

