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RIKTLINJER FÖR MEDLEMSKAP I FÖRENINGEN
INSTALLATÖRSFÖRETAGEN, version 1.0
1.

Medlemsinträde i föreningen
Av 21 § i Installatörsföretagens stadgar följer bland annat att medlemskap i föreningen kan efter
prövning i enlighet med av styrelsen fastställda rutiner och riktlinjer beviljas företag som
bedriver teknisk installationsverksamhet eller därmed närstående verksamhet i Sverige.
Av 25 § följer att ansökan om medlemskap i Installatörsföretagen prövas av föreningsstyrelsen
efter yttrande från aktuell regional förening. Styrelsen har delegerat till vd för
Installatörsföretagen att bevilja medlemskap. Om vd bedömer att ett medlemsinträde bör
beslutas av styrelsen lämnar vd ett förslag till beslut.
Kriterier för medlemskap samt Förhållanden som kan medföra uteslutning enligt detta
dokument har fastställts av styrelsen och med utgångspunkten att dessa inte får vara
diskriminerande eller godtyckliga. Medlemskriterier kompletterar de skyldigheter och
rättigheter som följer av stadgarna.

1.1

Kriterier för medlemskap
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Företaget är aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, enskild firma eller motsvarande
och bedriver teknisk installationsverksamhet eller närstående verksamhet i Sverige 1.
Företaget uppvisar registreringsbevis.
Företaget har en godkänd revisor, där så krävs enligt gällande lagstiftning.
Företaget är registrerat för F-skatt och moms och i förekommande fall som arbetsgivare.
Företaget har inte sådana restförda skatter och avgifter (enligt Skatteverkets register),
för vilka företaget inte har godtagbara förklaringar.
Företaget har inte sådana betalningsanmärkningar för vilka företaget inte har
godtagbara förklaringar.
Företaget har relevant företagsförsäkring eller visar att ansökan om tecknande av sådan
försäkring har ingivits till försäkringsbolag/försäkringsmäklare.
Företaget uppger årligen korrekt uppgift om årsomsättning, antal medarbetare och
lönesummor.
Företagets styrelseledamöter, ägare med avgörande inflytande, vd samt i förekommande
fall revisor, ska ha klanderfri vandel.
Företaget åtar sig att följa Samhällsbyggnadssektorns Etiska Regler.
Företaget åtar sig att i förekommande fall tillämpa ID06.
Företaget åtar sig att följa Allmänna Reklamationsnämndens beslut.
Företaget intygar att företaget är registrerat i Elsäkerhetsverkets företagsregister för
sådan verksamhet som enligt lag och föreskrifter kräver registrering.

En samlad bedömning ska göras av om ett företag som ansöker om medlemskap bedriver seriös
verksamhet. Vid sidan av ovannämnda punkter kan också andra omständigheter beaktas, som

1

Med ”teknisk installationsverksamhet eller närstående verksamhet i Sverige” avses normalt;
- Företag med egen installationsverksamhet (entreprenad, service, butik och lager) inom ett eller
flera av teknikområdena elinstallation, data/tele, larm/säkerhet, automation, elkraft, belysning,
värme/sanitet, kyla, teknisk isolering, industrirör, sprinkler samt ventilation.
- Företag med bemanningsverksamhet inom ett eller flera av teknikområdena ovan.
- Företag med teknisk konsultverksamhet inom ett eller flera av teknikområdena ovan.
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exempelvis omständigheter som visar att ett företag som söker medlemskap sannolikt kommer
att skada föreningens intressen.
Om Installatörsföretagen vid en samlad bedömning kommer fram till att ett företag som ansöker
om medlemskap inte uppfyller medlemskraven enligt stadgarna och dessa medlemskriterier kan
föreningen besluta att inte bevilja medlemskap. Beslutet får inte grundas på förhållanden som är
diskriminerande eller godtyckliga. Innan beslut om att inte bevilja medlemskap fattas ska det
ansökande företaget beredas tillfälle att yttra sig.
För nystartade företag kommer en uppföljning av kriteriernas uppfyllande att göras av
Installatörsföretagen efter två (2) år.

2.

Medlemskapets upphörande
I Installatörsföretagens stadgar 28 § regleras frågor om medlemskapets upphörande.

Av Installatörsföretagens stadgar § 28 samt av föreningsstyrelsen antagna bestämmelser om
”Förhållanden som kan medföra uteslutning” enligt nedan framgår vilka kriterier som kan
medföra att medlem kan uteslutas med omedelbar verkan genom beslut i
föreningsstyrelsen. Detta kan inte delegeras.
Beslut om att medlemskapet i föreningen ska upphöra får inte grundas på förhållanden som är
diskriminerande eller på annat sätt godtyckliga.
Innan beslut fattas om att medlemskapet ska upphöra ska medlemsföretaget skriftligt beredas
tillfälle att yttra sig. Detta gäller ej vid medlems konkurs.

2.1

Förhållanden som kan medföra uteslutning
•
•
•
•
•
•

Företaget uppfyller inte en eller flera av medlemskriterierna ovan.
Företaget har i förekommande fall inte agerat i enlighet med stadgarna i regional
förening.
Företaget har inte betalt årsavgift senast två (2) månader efter förfallodagen.
Företaget har inte betalat för annan tjänst eller vara som företaget köpt av
Installatörsföretagen och/eller Installatörsföretagen Service i Sverige AB senast två (2)
månad efter förfallodagen.
Företaget har, med företagsledningens goda minne, grovt brutit mot gällande lag.
Företaget har ett (1) år efter medlemsinträde inte deltagit i av Föreningen anordnad
medlemsintroduktion.
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