Dags att betala årsavgift 2022 till Svenska Suzukiförbundet
- gäller lärare, pensionärer och stödmedlemmar som tillhör någon av dessa medlemskategorier:

Suzukilärare utbildad vid ett av dr Suzuki godkänt institut och/eller utbildning enligt ESA-nivå 5 – 350 kr
A
B1
Suzukilärare med ESA-nivå 3–4 – 350 kr
Suzukilärare med ESA-nivå 1–2 – 350 kr
B2
Övriga musiklärare – 350 kr
B3
Lärare som gått i pension – minst 200 kr
P
Stödjande medlem – minst 200 kr
C2
Var god betala till Bankgiro 5815–0178. Ange NAMNET på den person som inbetalningen gäller.
Avgiften innebär också medlemskap i European Suzuki Association (ESA) och International Suzuki Association (ISA).
Detta ger möjlighet att delta i Suzukikurser och läger i hela världen.
Alla medlemmar får SuzukiNytt och alla medlemmar har tillgång till Teacher´s newsletter på ESA:s hemsida med adress
www.europeansuzuki.org. där även mycket annat intressant finns att ta del av.

Meddela gärna Dina kontaktuppgifter (särskilt om något ändrats nyligen) till medlemsansv@swesuzuki.org så att
både SSZ:s medlemslista och ESA:s lista över certifierade suzukilärare har aktuella uppgifter
–
–

obs ange då även om Du (lärare) på ESA:s lista INTE vill vara sökbar för att ta emot nya elever

var god meddela också om Du pensionerats och vill byta kategori från A eller B till P (man måste inte byta kategori om man inte vill)

Den som avlagt en nivåexamen och därmed fått den registrerad i ESA:s databas förväntas årligen erlägga medlemsavgift till det
nationella förbundet.
Den som underlåter detta något år avförs från 'aktiv-lärare'-listan och blir därmed inte längre sökbar i databasen.
Man bör då också vara medveten om den som inte genom sitt nationella förbund är medlem i ISA, har inte rätt att
marknadsföra något under namnet Suzuki eftersom det är TM-skyddat och därför inte får användas oauktoriserat.
Om du trots detta inte längre vill vara medlem, eller om Du vill pausa Ditt medlemskap, oavsett anledning
– var god meddela detta till medlemsansv@swesuzuki.org!
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