
 

 

STADGAR 

Antagna vid kongress 
2022 

GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER  

§ 1. Förbundets firma 
Förbundets firma är Plåt- & Ventföretagen 

§ 2. Förbundets säte 
Förbundet har sitt säte i Stockholm 

§ 3. Förbundets ändamål 
Plåt- & Ventföretagen, nedan kallat förbundet, är 
bransch- och arbetsgivareförbund för registrerade 
företag som bedriver verksamhet inom områdena 
byggnadsplåtslageri, ventilationsarbeten, 
lättbyggnadsmontage, takarbeten, 
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tunnplåtsbearbetning samt svetsmekaniska och 
liknande arbeten för byggnadsändamål.  

Förbundet och dess medlemsföretag skall vara 
anslutna till Föreningen Svenskt Näringsliv.  

Förbundet har till ändamål att i enlighet med dessa 
och Föreningen Svenskt Näringslivs stadgar 
tillvarata och främja medlemmarnas gemensamma 
intressen som företagare och arbetsgivare.  

I detta syfte har förbundet särskilt till uppgift:  
att verka för fri företagsamhet och en väl 

fungerande marknadsekonomi  
att med berörda arbetstagarorganisationer träffa  

heltäckande kollektivavtal inom förbundets 
branschområden  

att bevaka och påverka arbetsmarknadspolitiska 
frågor inom förbundets intresseområden  

att fungera som remissorgan, såvitt gäller frågor  
inom förbundets intresseområden  

att verka för god utbildning i branschen att stödja 
medlemmarna som arbetsgivare och före- 

tagare  
att verka för god lönsamhet i branschen att verka 
för en god arbetsmiljö och yttre miljö att verka 
för god affärsetik och yrkesmoral att sprida 
kännedom om branschernas betydelse i samhället, 
samt  
att hålla medlemmarna välinformerade i bransch-  

och arbetsgivarfrågor  

§ 4. Medlemskap 
Medlemmar i förbundet är till förbundet anslutna 
medlemsföretag. 
 Därutöver kan finnas hedersmedlemmar och 

passiva medlemmar.  

§ 5. Stadgar 
Utöver vad som i dessa stadgar föreskrivs gäller i 
tillämpliga delar Föreningen Svenskt Näringslivs 
stadgar mellan förbundet och dess medlemsföretag.  

FÖRBUNDETS BESLUTANDE ORGAN M. M.  

§ 6. Förbundets förvaltning 
Förbundets angelägenheter handhas av 
förbundskongressen, styrelsen och 
förbundsdirektören.     

Förbundet kan besluta att bedriva viss del av sin 
verksamhet, för vilka medlemmarna är skyldiga att 
erlägga avgift, i särskild juridisk person.  

§ 7. Sektioner 
Inom förbundet kan bildas sektioner som har, att 
inom förbundets intresseområde, handlägga frågor 

med särskild branschinriktning. Plåt- & 
Ventföretagens kongress beslutar om sektionernas 
instruktion, och sektionernas ledamöter utses av 
Plåt- & Ventföretagens kongress. 

§ 8. Styrelse och arbetsutskott 
Styrelsen består av ordföranden och sex ordinarie 
ledamöter samt en suppleant. Samtliga ordinarie 
väljs av förbundskongressen för en tid av två år och 
suppleanten väljs för ett år.   

Förbundsstyrelsen skall även utgöra styrelse för 
sådan juridisk person som omnämns i § 6.  

Val av styrelse skall tillgå så att vid udda årtal 
väljes ordförande, tre ordinarie ledamöter och 
suppleanten. Vid jämna årtal väljes tre ordinarie 
ledamöter och suppleanten.   

Styrelsen utser inom sig en vice ordförande.  

Valbar till förbundsstyrelsen är ägare till, eller 
huvuddelägare i, medlemsföretag och som aktivt 
deltar i ledningen av sådant företag. Valbar till 
förbundsstyrelsen är även sådan arbetstagare, 
anställd i medlemsföretag som med hänsyn till 
arbetsuppgifter och anställningsvillkor får anses ha 
företagsledande eller därmed jämförlig ställning.  

Om under styrelseledamots mandatperiod 
förhållanden ändras så att han icke uppfyller krav 
på valbarhet i denna paragraf upphör hans mandat 
samtidigt.  

Styrelsen utser inom sig ett arbetsutskott på högst 
tre personer. Därutöver skall förbundsdirektören 
ingå i arbetsutskottet. Arbetsutskottet får besluta i 
ärenden i enlighet med styrelsens bestämmande.  

Styrelsen och dess arbetsutskott har rätt att till 
sammanträden adjungera av förbundet utsedd 
ledamot eller suppleant i Föreningen Svenskt 
Näringslivs styrelse eller annat av den föreningen 
inrättat organ. Styrelsen och dess arbetsutskott har 
också rätt att till sina sammanträden adjungera 
annan person med särskild sakkunskap i fråga som 
skall behandlas på sammanträdet.  

§ 9. Styrelsens sammanträden och 
beslutförhet 
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, 
vice ordföranden eller förbundsdirektören. Sådan 
kallelse skall utfärdas om det påkallas av minst tre 
av styrelsens ledamöter. Kallelse till 
styrelsesammanträden skall även tillställas 
styrelsens suppleant.  
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Styrelsen är beslutför när antalet närvarande 
röstberättigade uppgår till minst fyra personer.     

Vid sammanträde har varje ordinarie ledamot en 
röst. Suppleanten i styrelsen får närvara vid och 
delta i överläggningarna men inte i besluten, såvida 
inte suppleanten ersätter frånvarande ordinarie 
ledamot.  

Som styrelsens beslut gäller den mening som de 
flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal gäller 
den mening som ordföranden biträder. Vid beslut 
av ärende som angår någon av styrelsens ledamöter 
enskilt eller dennes företag får denne ej deltaga.  

Vid styrelsens och arbetsutskottets sammanträden 
skall protokoll föras. I protokollet skall antecknas 
vilka som deltagit samt om suppleanten tjänstgjort 
som röstberättigad ledamot.  

Ledamot som deltagit i ärendes avgörande anses ha 
biträtt det i protokollet antecknade beslutet, såvida 
denne inte där låtit anteckna avvikande mening.  

§ 10. Styrelsens uppgifter 
Vid handhavande av förbundets angelägenheter 
åligger det styrelsen särskilt att verkställa beslut 
som fattats av förbundskongressen  
att tillse att justerat protokoll från 

förbundskongressen finns tillgängligt för 
medlemsföretagen inom en månad efter 
kongressens avslutande  

att utse och entlediga förbundsdirektör att utarbeta 
och fastställa de särskilda regler som av  

dessa stadgar bemyndigats styrelsen  

att tillvarata medlemsföretagens gemensamma 
intressen  

att aktivt verka för ökad anslutning till förbundet att 
övervaka att förbundets och Föreningen Svenskt  

Näringslivs stadgar efterföljs att lämna 
styrelsens arbetsutskott och förbunds- 

direktören skriftlig instruktion till ledning för 
deras verksamhet  

att fastställa verksamhetsplan och budget att 
arbeta för utvecklingen av branschfrågor inom 
förbundets intresseområden  
att tillse att protokoll från styrelsens och dess 

arbetsutskotts protokoll utsändes till styrelsens 
ledamöter och suppleanter, revisorerna och 
lokalföreningarnas ordförande inom en månad 
efter sammanträde  

att inom sig utse de personer som skall          
representera förbundsstyrelsen i förbundets 
sektioner att granska och godkänna Plåt- & 
Ventföretagens  

sektioners            verksamhetsplan och budget samt 
ställa medel till förfogande för deras 
verksamhet  

att i samverkan med Föreningen Svenskt Näringsliv 
handlägga kollektivavtalsfrågor inom 
förbundets intresseområden och även vidtaga 
nödvändiga åtgärder med anledning av 
förestående eller pågående kollektiva 
stridsåtgärder på arbetsmarknaden i enlighet 
med Föreningen  
Svenskt Näringslivs stadgar att till ordinarie 

förbundskongress framlägga verksamhets- och 
förvaltningsberättelse för senast förlupna 
verksamhetsåret för förbundet och den juridiska 
personen jämte revisorernas utlåtande däröver  
att själv eller genom befullmäktigat ombud i alla 

avseenden företräda förbundet, föra dess talan 
samt svara inför domstol och myndigheter.  

§ 11. Styrelsens befogenheter 
Styrelsen beslutar på förbundets vägnar i alla 
ärenden där annat ej bestämts i dessa stadgar eller 
av förbundskongressen. Styrelsen äger även att till 
ordinarie förbundskongress framställa 
propositioner samt att befullmäktiga representanter 
till förhandlingar för ingående av kollektivavtal.   

Styrelsen är också befullmäktigad att träffa avtal 
med andra bransch- eller arbetsgivarorganisationer, 
att genom Plåt- & Ventföretagens organisation 
företräda dessa organisationer, bevaka deras 
intresseområden och tillhandahålla deras 
medlemmar sådan medlemsservice som är förenlig 
med deras stadgar.   

§ 12. Firmateckning 
Förbundets firma tecknas av styrelsen i förening 
eller av styrelsens ordförande eller av 
förbundsdirektören.  

§ 13. Förbundsdirektör 
Förbundsdirektören handhar ledningen av 
förbundets verksamhet i enlighet med styrelsens 
riktlinjer och instruktioner. Förbundsdirektören får 
utan styrelsens bemyndigande vidta åtgärd som 
med hänsyn till förbundets verksamhet är av stor 
betydelse eller osedvanlig beskaffenhet, om 
styrelsens beslut inte kan avvaktas utan väsentlig 
olägenhet för förbundets verksamhet. I sådant fall 
skall styrelsen så snart som möjligt underrättas om 
åtgärden.   

Förbundsdirektören skall vara verkställande 
direktör för sådan juridisk person som omnämns i § 
6 samt sörja för att, inom av styrelsen fastställda 
ramar, förbundet har en tillfredsställande 
organisation, att förbundets och den juridiska 
personens bokföring noggrant fullgöres samt att 



4  

medelsförvaltningen är ordnad på ett betryggande 
sätt, ävensom att behörig kontroll häröver finnes 
och vidtaga rättsliga åtgärder för indrivning av 
årsavgifter, skadestånd, eller andra förbundet 
tillkommande likvider som ej betalats i rätt tid.  

§ 14. Ordinarie förbundskongress 
På tid och plats som bestämmes av styrelsen skall 
ordinarie förbundskongress äga rum före juni 
månads utgång. Kallelse till ordinarie 
förbundskongress skall ske på ändamålsenligt sätt 
minst två månader före kongressen. 
Föredragningslista och fullständiga handlingar 
skall delges varje medlemsföretag på 
ändamålsenligt sätt minst 14 dagar före 
kongressen.   

Styrelsens ordförande, eller vid hans frånvaro, vice 
ordförande eller vid bådas frånvaro, annan ledamot 
av styrelsen öppnar kongressförhandlingarna. 
Därefter skall följande ärenden förekomma:  

1 Justering av röstlängd  
2 Fråga om kongressen blivit behörigen 

sammankallad  
3 Val av tre rösträknare  
4 Fastställande av föredragningslista  
5 Val av ordförande och vice ordförande för 

kongressen  
6 Val av sekreterare och vice sekreterare för 

kongressprotokollet  
7 Val av två justeringsmän att jämte 

ordföranden justera kongressprotokollet  
8 Val av berednings- och ekonomiutskott  
9 Föredragning av föregående års 

kongressprotokoll  
10 Framläggande av styrelsens verksamhets- och 

förvaltningsberättelse  
11 Revisorernas berättelse  
12 Beslut angående  
a) Verksamhetsberättelsen 
b) Fastställande av resultaträkning och balans- 

räkning samt disponering av vinst eller 
förlust 

c) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens 
ledamöter, för förbundets 
branschföreningars styrelseledamöter och 
förbundsdirektören 

13 Rapport av årsredovisning och revisorernas 
berättelse för sådan juridisk person som avses i 
§ 6. 

14 Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören i ovan  
nämnda juridiska person 15 Avgifter 

till förbundet och den juridiska personen  

16 Beslut om arvoden och ersättningar  
17 Ärenden som stadgeenligt anmälts till 

behandling  
18 Val av ordförande för förbundet  
19 Val av styrelseledamöter och suppleant  
20 Val av revisorer och suppleanter  
21 Val av valberedning  

Annat ärende får ej avgöras vid kongressen om det 
ej föranleds av årsredovisningen eller står i 
omedelbart samband med ärende som finns 
upptaget på föredragningslistan.  

§ 15. Extra förbundskongress 
Extra förbundskongress sammankallas då styrelsen 
så finner erforderligt, eller om sådan framställan 
görs av revisorerna, eller av medlemsföretag som 
tillsammans erlagt minst en femtedel av förbundets 
totala intäkter av medlemsavgifter året innan.  

Till extra kongress utfärdas kallelse i samma 
ordning som till ordinarie kongress. Fordrar ärende 
skyndsam behandling kan kallelse till extra 
kongress delges medlemsföretagen med kortare 
varsel än vad i § 14 angivits dock minst 4 dagar 
före mötet. Styrelsen har då att sörja för att 
samtliga medlemsföretag får kallelse på 
ändamålsenligt sätt. I kallelse till extra kongress 
skall anges skälen till extra kongress samt de 
ärenden som skall förekomma vid densamma. 
Annat ärende får ej avgöras vid sådan kongress.  

§ 16. Valberedning 
För beredning av val till nästa ordinarie kongress 
väljer kongressen en valberedning bestående av 
minst sju personer varav en utses till ordförande.  

Valberedningens arbete regleras av en särskild 
instruktion fastställd av förbundsstyrelsen.  

ÅRSREDOVISNING OCH REVISION  

§ 17. Verksamhetsår 
Förbundets och den juridiska personens enligt § 6 
verksamhetsår sammanfaller med kalenderår.  

§ 18. Årsredovisning 
För varje verksamhetsår skall styrelsen avge 
årsredovisning för förbundets och den juridiska 
personens verksamhet och räkenskaper. 
Räkenskaperna skall inkludera 
branschföreningarnas verksamhet. Redovisningen 
skall tillställas revisorerna minst 75 dagar före 
ordinarie förbundskongress.   
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§ 19. Val av revisorer samt revisorernas 
uppgift och rättigheter 
Granskning av förbundets, förbundets sektioner och 
den juridiska personens räkenskaper samt dess 
förvaltning i övrigt görs av tre av 
förbundskongressen valda revisorer varav en skall 
vara auktoriserad revisor och för denne skall även 
väljas suppleant som är auktoriserad revisor.  

Auktoriserad revisor och dennes suppleant väljes 
för mandatperiod som framgår av aktiebolagslagen.   

Valen av förtroenderevisorer skall ske så att det 
växelvis varje år väljs en sådan revisor för en 
mandatperiod om två år. Förbundskongressen 
väljer även en suppleant för förtroenderevisorerna 
med ett års mandattid.  

Senast 45 dagar före ordinarie förbundskongress 
skall revisorerna avslutat granskningen av 
föregående års förvaltning och avlämna berättelse 
därom till styrelsen. Revisorerna skall i sin 
berättelse till- eller avstyrka ansvarsfrihet för 
styrelsen.  

Revisorerna har rätt att närhelst de så önskar ta del 
av löpande års förvaltning samt lämna yttrande till 
styrelsen över vad de så funnit.  

Av § 15 framgår att revisorerna har rätt att kalla till 
extra förbundskongress om de så finner 
erforderligt.  

LOKALFÖRENINGAR, REGIONER OCH  
RÖSTNING VID FÖRBUNDSKONGRESS  

§ 20. Lokalföreningar 
För lokalförening gäller att: 

1. Föreningen bör bestå av minst 8 företag. 
2. Föreningens ändamål skall vara att inom ett 

visst geografiskt område sammansluta företag 
med verksamhet inom förbundets 
branschområde för att befrämja och tillvarata 
sina medlemmars gemensamma intressen på 
sätt föreningen själv bestämmer. 

3. Föreningens stadgar skall innehålla föreskrift 
om att dess medlemmar skall vara 
medlemsföretag i förbundet och Föreningen 
Svenskt Näringsliv. 

4. Föreningens stadgar skall innehålla föreskrift, 
att föreningens medlemmar skall fullgöra de 
åligganden som föreskrives dem i förbundets 
och Föreningen Svenskt Näringslivs stadgar, 
eller de särskilda avtal som kan komma att 
träffas mellan förbundet och föreningen eller 

mellan förbundet och Föreningen Svenskt 
Näringsliv. 

5. Föreningens stadgar skall innehålla föreskrift 
om att den icke gentemot 
arbetstagarorganisation får framlägga förslag 
till, eller förhandla om antagande av, 
kollektivavtal. 

6. Föreningens stadgar skall innehålla föreskrift 
om att vid omröstning på 
föreningssammanträden och årsmöte skall 
varje medlemsföretag äga en röst. 

7. Föreningens stadgar skall godkännas av 
förbundsstyrelsen. 

Lokalförening har rätt att inlämna motion till 
förbundskongressen. Motion skall vara 
förbundsstyrelsen tillhanda senast 45 dagar före 
kongressen.   

Lokalförening är skyldig att ta emot medlems- eller 
utträdesansökan från företag och efter objektiv 
bedömning med eget yttrande insända ansökan till 
förbundet inom tio arbetsdagar från mottagandet.  

Om antalet medlemsföretag i lokalförening sjunker 
under det antal som anges i punkten 1 ovan, skall 
föreningen på uppmaning av förbundsstyrelsen 
upplösas och medlemmarna överföras till 
närliggande lokalförening.  

Efter beslut i förbundsstyrelsen kan lokalföreningar 
för gemensamma frågor och samverkan bilda 
regioner. För sådan region skall ett regionalt råd 
bildas. Rådet skall bestå av en ordinarie ledamot 
och en suppleant från vardera av i regionen 
ingående föreningar valda på respektive förenings 
årsmöte. Om regionen består av färre än fem 
föreningar skall dock rådet ändå bestå av minst fem 
ledamöter och suppleanter. Rådet utser inom sig 
ordförande. Rådet sammanträder då det så finner 
lämpligt. Vid rådets sammanträden skall protokoll 
föras vilket i justerat skick skall sändas till 
respektive förenings ordförande och förbundets 
kansli inom en månad efter sammanträdet.  

§ 21. Representation och rösträtt m m vid 
förbundskongress 
Vid förbundets kongresser företräds medlemmarna 
av ombud utsedda av lokalföreningarna. 
Lokalförening väljer ett kongressombud för varje 
påbörjat 75-tal arbetstagare inkluderande vd, 
delägare, tjänstemän samt verksamma 
familjemedlemmar, som dess medlemsföretag 
sysselsätter per den 30 december året före 
kongressen, enligt den till Föreningen Svenskt 
Näringsliv dessförinnan senast ingivna uppgiften.  
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Valbar som ombud är ägare av, eller anställd 
företagsledare hos, medlemsföretag som erlagt 
förfallna avgifter till förbundet, Föreningen 
Svenskt Näringsliv och sådan juridisk person som 
medlemsföretag har att erlägga avgift till. Sådan 
person får, även när han ej är ombud, närvara och 
yttra sig vid förbundskongress.  

Medlemsföretag som ej erlagt förfallna avgifter 
enligt ovan skall ej ingå i underlaget för 
bestämmande av antalet kongressombud.   

Lokalförening skall anmäla till förbundets kansli 
vilka personer som valts till ombud och ersättare att 
utöva rösträtt på förbundskongressen.  

Där ej annat är föreskrivet fastställs kongressens 
beslut genom enkel röstövervikt. Vid omröstning 
som ej gäller val skall vid lika röstetal den mening 
gälla som ordföranden biträder.  

Val skall förrättas med slutna sedlar om något 
ombud yrkar det. I övrigt verkställes omröstning 
öppet. Uppstår vid val lika röstetal avgörs valet 
genom lottning.  

§ 22. Röstningsbegränsning 
Vid förbundskongress får ombud inte rösta för mer 
än en tredjedel (1/3) av hela det vid 
förbundskongressen företrädda röstetalet.  

MEDLEMSKAP, MEDLEMMARS RÄTTIG- 
HETER OCH SKYLDIGHETER, INTRÄDE 
SAMT MEDLEMSKAPS UPPHÖRANDE  

§ 23.  Hedersmedlemmar och passiva 
medlemmar 
Till hedersmedlem i förbundet kan styrelsen utse 
person som gjort värdefulla tjänster för branschen 
men som ej längre är verksam inom densamma.  

Som passiv medlem kan förbundet anta person som 
tidigare kunnat väljas till ombud enligt § 21 men 
som ej längre utövar verksamhet inom branschen.  

Hedersmedlem och passiv medlem har rätt att 
närvara vid förbundets kongresser. De äger rätt att 
yttra sig men ej att delta i beslut.  

Tredje stycket gäller även lokalföreningars 
hedersmedlemmar och passiva medlemmar.  

§ 24. Medlemsföretag 
Medlemskap kan efter prövning av 
förbundsstyrelsen beviljas företag som bedriver 
verksamhet inom förbundets branschområde 
och/eller idkar därmed förenlig verksamhet.  

Medlemsföretag skall vara medlem i till förbundet 
ansluten lokalförening.  

Medlemsföretag i förbundet skall även vara 
medlemsföretag i Föreningen Svenskt Näringsliv.   

§ 25. Medlemskapets omfattning 
Medlemsföretags medlemskap i förbundet omfattar 
den verksamhet med däri samtliga anställda 
arbetstagare i företaget som sysselsätts i sådan 
verksamhet som omfattas av kollektivavtal vari 
förbundet är part. Förbundsstyrelsen kan medge 
undantag härifrån.  

Om medlemsföretag eller dess ägare äger minst 50 
% av annan rörelse som faller inom förbundets 
verksamhetsområde skall han söka inträde i 
förbundet för sådan rörelse.  

Förbundsstyrelsen kan påfordra sådan 
inträdesansökan även om ägarandelen understiger 
50 %.   

§ 26. Ersättning vid strejk eller lockout 
Medlemsföretag är under de villkor och i den 
omfattning som föreskrives i Föreningen Svenskt 
Näringslivs stadgar berättigat till ersättning från 
Föreningen Svenskt Näringsliv för skada under 
strejk eller lockout.  

Därutöver är medlemsföretag berättigat till 
ersättning ur förbundets konfliktfond enligt de 
särskilda regler som fastställts av 
förbundsstyrelsen.  

§ 27. Medlemsföretags skyldigheter 
Det åligger medlemsföretag särskilt:  
att följa förbundets och Föreningen Svenskt När- 

ingslivs stadgar samt i stadgeenlig ordning fat- 
tade beslut att uppfylla, följa och tillämpa vid var 
tid gällande kriterier för medlemskap, 

att erlägga årsavgift till förbundet, dess 
servicebolag, lokalförening enligt de normer som 
fastställs av förbundskongressen samt till Svenskt 
Näringsliv enligt dess stadgar, 

att inge uppgifter som erfordras för fastställande av 
avgift eller för bedömning av företagets 
ekonomiska ställning eller som i övrigt erfordras 
med anledning av medlemskapet. Uppgift om 
lönesumma ska medlemsföretaget lämna skriftligen 
i den ordning förbundsstyrelsen bestämmer, dels 
vid ansökan om inträde i förbundet, dels därefter 
årligen efter anmodan. 

att icke för arbetstagarna eller dess organisation  
framlägga förslag till kollektivavtal eller 
förhandla angående antagande av sådant avtal  
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utan att först ha inhämtat tillstånd härtill   
av förbundet  
att  icke under pågående strejk, lockout eller annan 

arbetskonflikt, direkt eller indirekt bereda 
arbete åt eller på annat sätt understödja 
strejkande eller utestängda eller eljest av 
konflikten berörda arbetstagare  

att då strejk hotar att utbryta eller utbrutit, ofördröj- 
ligen anmäla detta till förbundet samt  

att icke tillgripa lockout utan godkännande av 
Föreningen Svenskt Näringslivs styrelse.  

Medlemsföretag i förbundet är skyldigt att årligen 
inom föreskriven tid lämna uppgifter till förbundet 
och Föreningen Svenskt Näringsliv för beräkning 
av årsavgifter.  

Medlemsföretag är skyldigt att på begäran av 
lokalföreningen eller förbundsstyrelsen lämna 
uppgift om och i vilken omfattning han bedriver 
annan rörelse.  

Medlemsföretag som bryter mot föreskrifter i dessa 
stadgar eller av förbundskongressen eller 
förbundsstyrelsens i behörig ordning fattade beslut 
kan av förbundsstyrelsen förpliktas att utge 
skadestånd. Skadeståndet får ej överstiga 
femdubbla årsavgiften till förbundet.  

§ 28. Avgifter 
Medlemsföretag erlägger avgift till Föreningen 
Svenskt Näringsliv, förbundet och lokalförening 
samt andra juridiska personer i vilken viss del av 
dessa organisationers verksamhet bedrivs.   

 Årsavgiften till förbundet skall bestå av en fast och 
en rörlig avgift.  

Den rörliga avgiften skall beräknas i förhållande till 
företagets lönesumma, omsättning förädlingsvärde 
eller annan beräkningsgrund. På ordinarie 
förbundskongress skall årligen fastställas 
beräkningsgrund, procenttal, fast avgift samt lägsta 
årsavgift för uttag av följande års avgifter.   

Förbundsstyrelsen får lämna närmare föreskrifter 
om årsavgiftens beräkning och på medlemsföretags 
ansökan, om synnerliga skäl föreligger, medge att 
avgiften nedsättes.     

Lämnas inte beräkningsunderlag för årsavgiften 
inom tid som styrelsen bestämt, får styrelsen 
fastställa beräkningsunderlag med ledning om vad 
som är känt om medlemsföretagets rörelse. 
Styrelsens beslut om beräkningsgrund gäller fr.o.m. 
den 1 januari det år beslutet fattades. Beslutet skall 
tillställas medlemsföretaget.  

Förbundsstyrelsen fastställer tiden för 
avgiftsdebiteringen.  

Vid inträde erlägger medlemsföretag årsavgift 
proportionerligt beräknad fr.o.m. den månad då 
medlemskap beviljades.  

Medlemsföretag som utträder vid halvårsskifte 
erlägger halv årsavgift för utträdesåret.  

Försummar medlemsföretag att i rätt tid erlägga 
förfallna årsavgifter eller eljest i behörig ordning 
beslutade uttaxeringar till förbundet eller sådan 
juridisk person som omnämns i § 6 kan 
förbundsstyrelsen besluta om förhöjda avgifter 
eller särskild förseningsavgift.  

§ 29. Ansökan om medlemskap 
Ansökan om inträde skall på fastställda formulär 
ställas till förbundet och avgöras av 
förbundsstyrelsen. Ansökan inges till berörd 
lokalförening, som med eget yttrande insänder 
ansökan till förbundet inom  tio arbetsdagar. 
Ansökan skall inges på av styrelsen fastställda 
blanketter. Sökanden skall  skriftligen godkänna 
förbundets, Föreningen Svenskt Näringslivs, och 
berörd lokal förenings stadgar. 

Om lokalförening tillstyrkt ansökan kan den 
godkännas för förbundet av den till vilken denna 
rätt delegerats av förbundsstyrelsen.  

§ 30. Medlemskapets upphörande 
Företags medlemskap i förbundet upphör vid det 
hel eller halvårsskifte som inträffar näst efter sex 
månader sedan skriftlig uppsägning från 
medlemsföretagets eller förbundets sida ägt rum.  

Företag som upphör att vara medlemsföretag i 
förbundet utan att övergå till annan organisation 
ansluten till Föreningen Svenskt Näringsliv upphör 
samtidigt att vara medlem i Föreningen Svenskt 
Näringsliv. Företag som upphör att vara 
medlemsföretag i förbundet upphör samtidigt att 
vara medlem i lokalförening. 

Uppsägning från medlemsföretag ställs till 
förbundsstyrelsen och inges till den lokalförening 
företaget tillhör. Lokalföreningen skall inom en 
månad, med eget yttrande, insända ansökan till 
förbundet.  

Utan hinder av första stycket äger styrelsen medge 
utträde vid löpande års eller halvårs slut om den 
rörelse för vilken anslutning till förbundet skett 
upphört hos medlemsföretaget eller om andra 
synnerliga skäl föreligger.  
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Försätts medlemsföretag i konkurs upphör 
medlemskapet samtidigt.  

Medlemsföretag, som efter påminnelse ej inbetalar 
förfallna avgifter eller andra uttaxeringar eller ej 
rättar sig efter andra beslut tillkomna i behörig 
ordning eller som i övrigt bryter mot de stadgar 
som medlemsföretaget förbundit sig att följa eller 

vars medlemskap eljest kan anses vara till skada för 
Gör medlemsföretag framställning till styrelsen om 
påbjudande av mera omfattande lockout, eller anser 
styrelsen att det finns skäl att proklamera sådan 
lockout, skall styrelsen skyndsamt utreda ärendet 
och förfara i enlighet med Föreningen Svenskt 
Näringslivs stadgar, kapitlet ”Arbetsgivarfrågor”.  
Stadgeändring skall godkännas av Föreningen 
Svenskt Näringslivs styrelse.  

I händelse av förbundets upplösning skall, när 
samtliga skulder reglerats, förbundet och dess 
tillhörande juridiska persons tillgångar skiftas i 
enlighet med beslut vid den sista 

förbundskongressen där förbundets upplösning 
slutligt avgörs.   

förbundet, kan genom beslut av förbundsstyrelsen eller 
förbundskongressen uteslutas utan iakttagande  

TVISTELÖSNING  

av uppsägningstid.  § 33. Inbördes tvist 
Medlemsföretag vars medlemskap upphör har inte rätt 
att återfå något av det han inbetalt till förbundet eller 
erhålla något av förbundets tillgångar.  

Medlemsföretag som anser sig lidit orätt genom 
beslut av lokalförening har rätt att hänskjuta frågan 
till förbundsstyrelsen för avgörande.  

FÖRFARANDET VID 
ARBETSMARKNADSKONFLIKTER  

§ 31. Strejk 
Om strejk utbryter eller hotar att utbryta hos 
medlemsföretag skall anmälan därom omedelbart 
göras till förbundet med noggrann uppgift om 
anledningen till den uppkomna tvisten. Förbundet 
skall  

Tvist mellan förbundet å ena sidan och 
medlemsföretag å andra sidan skall avgöras av tre 
skiljemän enligt gällande lag om skiljemän. Om 
enighet mellan parterna om tredje skiljeman inte 
uppnås, skall denne utses i enlighet med reglerna för 
Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. 
Fråga om godkännande av lockout eller beslut om 
sådan får dock inte dragas under skiljedom.  

genast försöka bilägga tvisten. Kan tvisten ej 
biläggas och har strejk utbrutit skall, om så anses 
erforderligt, extra förbundskongress utlysas för 
beslut om vilka åtgärder som skall vidtagas.  

STADGEÄNDRING OCH UPPLÖSNING AV 
FÖRBUNDET  

§ 34. Stadgeändring och upplösning av 
förbundet 

I övrigt förfares i enlighet med vad som föreskrivs i 
Föreningen Svenskt Näringslivs stadgar, kapitlet 
”Arbetsgivarfrågor”.  

För beslut om ändring av dessa stadgar eller 
förbundets upplösning erfordras att samtliga vid 
ordinarie förbundskongress närvarande ombud 
förenar  

§ 32. Lockout 
Anser medlemsföretag att det bör förklara lockout, skall 
ansökan göras till förbundet med angivande av skälet 
till och omfattningen av den tillämnade lockouten, 
varefter styrelsen förfar i enlighet med Föreningen 
Svenskt Näringslivs stadgar, kapitlet 
”Arbetsgivarfrågor”.  

sig därom, eller att beslut fattas på två på varandra 
följande kongresser som avhålls med minst en 
månads mellanrum och varav minst en skall vara 
ordinarie kongress. Slutgiltigt beslut får ej fattas 
tidigare än att minst två månader förflutit från dagen 
då frågan först behandlades. I det forum frågan 
slutligt avgörs fordras för giltigt beslut minst tre 
fjärdedelars (3/4) röstövervikt.  


