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Inledning 
Talarföreningen - NSA Sweden är den ledande föreningen i Sverige för nätverkande och kompetens-
utveckling för yrkesverksamma i talarbranschen.  

Föreningens syfte är att inspirera och stärka kompetens och nätverk för yrkesverksamma i talarbran-
schen. 

Detta dokument är framtaget av styrelsen i NSA Sweden och beskriver regler och riktlinjer för olika 
typer av medlemskap i föreningen. Avsteg från dessa regler kan endast göras av föreningens styrelse 
och skall i sådant fall protokollföras. 

Följande typer av medlemskap är möjliga: 

 Professionell Medlem  

 Företagsmedlem 

Ett medlemskap i NSA Sweden ger bland annat tillgång till följande: 

 Sveriges största nätverk av yrkesverksamma i talarbranschen med möjlighet till utbyte av, 
kontakter, erfarenheter och kunskaper. 

 Event och medlemsträffar till rabatterade priser. 

 Exklusiva forum med möjlighet till erfarenhetsutbyte, branschuppdateringar, inspiration etc. 

Varje år upprättar föreningens styrelse en verksamhetsplan som mer detaljerat beskriver inriktning, 

innehåll och omfattning för aktuellt verksamhetsår.  

Medlemskap 
Professionellt medlemskap kan endas innehas av fysiska personer. Företagsmedlemskap kan endast 
innehas av juridiska personer. Alla medlemskap är ”personliga” och går ej att överföra på annan per-
son/part.  De olika typerna av medlemskap definieras av olika krav/kriterier. Aktuella kriterier ska 
vara uppfyllda innan medlemskap kan beviljas. 

 

Professionell Medlem 

För att bli Professionell Medlem i föreningen krävs att minst ett av följande tre kriterier är uppfyllda: 

 Kriterium 1: Du har, under de senaste 12 månaderna, genomfört minst 20 betalda tal 
och/eller moderatorsuppdrag. 

 Kriterium 2: Du har, under de senaste 12 månaderna, genomfört minst 20 tal och/eller mo-
deratorsuppdrag för mer än 15 personer som en del i ditt arbete som anställd.   

 Kriterium 3: Du har, under de senaste 12 månaderna, fakturerat minst 180 000 kronor för tal 
och/eller moderatorsuppdrag.  

En Professionell Medlem ska en gång per år redovisa att aktuellt kriterium uppfylls. Detta sker via ett 
webbformulär som tillhandahålls av NSA Sweden. Redovisningen bygger på medlemmens egen redo-
visning och behöver inte styrkas på annat sätt. Dock förbehåller sig NSA Sweden rätten att göra 
stickprovskontroller. Vid sådan kontroll ska medlemmen kunna styrka sin redovisning. 

Medlemskapet innehåller: 
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 Tillgång till ett exklusivt forum med möjlighet till erfarenhetsutbyte gällande branschfrågor, 
kompetensutveckling etc. 

 Tillgång till workshops och events 

 Möjlighet att synas på Talarföreningens hemsida i ett publikt medlemsregister.  

 Möjlighet att synas på, eSpeakers, en global föreläsarportal. 

 Möjlighet att använda Talarföreningens logotyp och etiska riktlinjer i sin kommunikation. 

 Rätt att inneha förtroendeuppdrag i föreningen samt att rösta vid föreningsstämma. 

Ett medlemskap som Professionell Medlem kostar 3 300 kronor per år. Kostnaden består av 100kr 
medlemsavgift (ej avdragsgillt) och 3 200kr serviceavgift (avdragsgillt för företag). På serviceavgiften 
tillkommer moms. 

 

 

Företagsmedlem 

Medlemskapet vänder sig till företag och organisationer som är verksamma i branschen, t.ex. talar-

förmedlingar, eventbyråer, mötesarrangörer eller liknande.  

I ansökan om Företagsmedlemskap ska klart framgå på vilket sätt företaget eller organisationen är 

verksam i branschen. 

Medlemskapet innehåller:  

 Möjlighet till presentation av företaget/organisationen i Talarföreningens medlemsregister 

på hemsidan 

 Möjlighet till erfarenhetsutbyte med branschens olika aktörer 

 Möjlighet att ”provlyssna” nya och etablerade talare och moderatorer 

 Tillgång till ”Kollegielyssning” öppet för företagsmedlemmar 

 Möjlighet att delta i utvalda event  

 Tillgång till kunskapsdatabank, dokumentmallar etc.  

 Möjlighet att använda Talarföreningens logotyp och etiska riktlinjer i sin kommunikation. 

Som företagsmedlem äger du rätt att skicka upp till 3 representanter till de event som föreningen 
anordnar och som vänder sig till företagsmedlemmar.   

Företagsmedlemmar har inte rätt att inneha förtroendeuppdrag i föreningen, ej heller att rösta vid 
föreningsstämma. Företagsmedlemmar har ej heller tillgång till de Facebook-grupper som är tillgäng-
liga för Professionella medlemmar. 

Företagsmedlemskap kostar 5 000 kronor/år, exklusive moms.  

 


