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Föreningen Svensk Handel
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9 maj 2011, den 7 maj 2012, den 20 maj 2013, den 12 maj 2014, den 20 maj 2013,
den 12 maj 2014 och den 11 maj 2015
Gäller fr o m den 1 januari 2016.

§ 1 Föreningens namn och ändamål
1.1 Föreningen Svensk Handel (Föreningen) är en intresseorganisation för företag
som i Sverige bedriver handel och därmed närstående verksamheter. Föreningen
är medlem i Föreningen Svenskt Näringsliv (Svenskt Näringsliv).
1.2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas gemensamma intressen
och handelns sunda utveckling, såväl nationellt som inter-nationellt.
I sagda syften har Föreningen bland annat
att verka för ett fritt näringsliv, fri handel och goda näringsvillkor;
att tillhandahålla en bred och heltäckande service för att utveckla medlemmarnas
resurser och arbetsorganisation;
att företräda handeln gentemot politiska organ, myndigheter, organisationer och
andra parter;
att främja ett gott klimat för nyetablering av handelsföretag som en avgörande
förutsättning för uppnående av en god marknadsstruktur och marknadsekonomi;
att verka för tillkomsten och upprätthållandet av goda förutsättningar för att äga,
driva och utveckla företag;
att verka för väl fungerande lönebildnings- och regelsystem som främjar
produktivitet och lönsamhet inom handeln;
att verka för ett gott förhållande mellan medlemmarna och deras anställda;
att bistå medlemmarna vid biläggande av arbetstvister och vid förhandlingar med
de anställdas organisationer;
att om det är önskvärt, upprätta kollektivavtal för medlemmarna samt
att befrämja samverkan mellan medlemmarna.
1.3 För fullgörandet av Föreningens ändamål kan den inrätta servicebolag.
Föreningen ska kunna samverka i sådant bolag med närstående organisationer.
1.4 Medlemmar inom samma region, bransch eller med annan gemenskap, kan
genom beslut av styrelsen sammanslutas för behandling av gemensamma frågor.
De mål Föreningen fastställer ska vara styrande för denna verksamhet.
Härutöver kan Föreningen teckna samarbets- och/eller serviceavtal med
branschföreningar, andra sammanslutningar av handelsföretag,
företagsföreningar eller motsvarande.

§ 2 Föreningens säte
Föreningen har sitt säte i Stockholm.

§ 3 Medlemskap
3.1 Medlemskap i Föreningen kan beviljas efter prövning.
3.2 Medlemskap i Föreningen innebär att medlemmen också är medlemsföretag i
Svenskt Näringsliv. Medlem är skyldig att följa förutom dessa stadgar även
stadgar för Svenskt Näringsliv och de särskilda avtal som Föreningen träffar.
3.3 Medlemskap ska omfatta all medlemmens handelsverksamhet för vilken
medlemskap kan erbjudas.
Företag, vars verksamhet tillhör eller skulle tillhöra annan medlemsorganisation i
Svenskt Näringsliv, kan beviljas näringspolitiskt medlemskap i Föreningen.
Även näringspolitiskt medlemskap medför medlemskap i Svenskt Näringsliv.
Näringspolitisk medlem har inte rätt till arbetsrättslig service.
Näringspolitisk medlem omfattas inte av §§ 24-27 i Svenskt Näringslivs stadgar
och inte heller av §§ 24.1-24.2, 25, 26 och 27 i dessa stadgar.
3.4 Medlemskap i Föreningen innebär en skyldighet att teckna kollektivavtal vid
gjord relevant framställan om detta från ett fackförbund.

§ 4 Inträde
Ansökan om inträde i Föreningen, och därmed följande medlemskap i Svenskt
Näringsliv, görs enligt av Föreningen givna anvisningar. Sökande godkänner
därigenom stadgarna för Föreningen, och Svenskt Näringsliv.

§ 5 Upphörande av medlemskap
5.1 Medlemskap upphör vid hel- eller halvårsskifte som inträffar närmast efter det
att sex månader förflutit från uppsägningsdagen. Uppsägningen ska göras
skriftligen och kan göras av medlemmen eller av Föreningens styrelse.
Utan hinder av föregående stycke kan styrelsen medge medlem som lagt ner sin
rörelse eller om det i övrigt föreligger synnerliga skäl utträde ur Föreningen vid
löpande halvårs slut.
5.2 Medlem som försatts i konkurs upphör vid konkurstillfället att vara medlem i
Föreningen.
5.3 Medlem, som inte fullgör sina skyldigheter enligt stadgarna eller fullgör sina
åtaganden gentemot Föreningen eller som skadar Föreningen eller motarbetar
dess ändamål eller intressen, kan av styrelsen uteslutas ur Föreningen med
omedelbar verkan.

Uteslutning ur Föreningen innebär automatisk uteslutning även ur Svenskt
Näringsliv.
5.4 Företag som upphör att vara medlem i Föreningen upphör samtidigt att vara
medlem i Svenskt Näringsliv. I sådant fall är medlemmen inte berättigat att erhålla
något av tillgångarna i Föreningarna eller dess servicebolag.

§ 6 Övertagande av medlemskap
6.1 Om medlems verksamhet övergår till annan juridisk person kan den nye
ägaren överta medlemskapet i Föreningen. Den nye ägaren ska i sådant fall inge
fullständiga inträdeshandlingar.
Om övertagandet medges inträder den nye ägaren i den förre ägarens alla
rättigheter och skyldigheter som följer med medlemskapet.

§ 7 Medlemsuppgifter
7.1 Företag som ansöker om medlemskap ska snarast, eller inom av styrelsen
angiven tid, lämna uppgift om utbetald lönesumma under föregående kalenderår
och antalet anställda den 31 december föregående år. Medlemmen ska även vid
anmaning lämna uppgift om och i vilken omfattning företaget bedriver annan
rörelse.
7.2 Därefter ska medlem årligen lämna in de uppgifter som nämns i föregående
punkt enligt givna anvisningar.
7.3 Om medlem inte lämnar uppgifterna i punkt 7.1-7.2 kan styrelsen fastställa en
årslönesumma med ledning av vad som är känt angående medlemmens
förhållanden.
Styrelsens beslut om ny årslönesumma gäller från och med den 1 januari det år
beslutet fattades. Beslutet ska tillställas medlemmen.
7.4 Medlem ska också lämna de uppgifter angående arbets- och löneförhållanden som Föreningen eller Svenskt Näringsliv begär.

§ 8 Avgifter
8.1 Medlem är skyldig att till Föreningen och dess servicebolag erlägga årsavgift.
Årsavgiften fastställs av föreningsstämma. Årsavgiften består av medlemsavgift
och serviceavgift. Fördelningen mellan medlems- och serviceavgift fastställs av
styrelsen.
Medlem är också skyldig att erlägga enligt stadgarna för Svenskt Näringsliv
fastställda avgifter.
8.2 Årsavgift erläggs på det sätt och inom den tid som styrelsen beslutar.
8.3 Styrelsen kan, om det föreligger särskilda omständigheter, besluta om
undantag från vad som framgår av 8.1-8.2 vad avser avgift till Föreningen.

8.4 Vid beräkningen av årsavgiften kan, efter beslut av Föreningens styrelse,
lönesumman för separata juridiska personer ingående i ett nära kedjesamarbete
eller branschförening summeras.

§ 9 Föreningens förvaltning
Förvaltningen av Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen och den
verkställande direktören.

§ 10 Styrelsen
10.1 Styrelsen ska bestå av 17 ledamöter och därutöver en ordförande.
Styrelseledamöter och styrelsens ordförande utses av den ordinarie
föreningsstämman. Därutöver är verkställande direktören ledamot av styrelsen.
Bland styrelsens ledamöter utser stämman en eller flera vice ordförande, varav en
ska vara ordförandens ställföreträdare.
10.2 Styrelseledamöter väljs för tiden från ordinarie föreningsstämma till och med
ordinarie föreningsstämma nästföljande räkenskapsår.
10.3 Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen av de personer som
styrelsen bemyndigar.
10.4 Styrelsen får befullmäktiga ombud att på Föreningens vägnar söka, kära och
svara liksom i övrigt föra dess talan.
10.5 Styrelsen kan inom sig utse arbetsutskott.

§ 11 Styrelsens uppgifter
11.1 Vid förvaltningen av Föreningens angelägenheter åligger det styrelsen
särskilt
att verka för medlemmars anslutning till Föreningen;
att leda Föreningens verksamhet i enlighet med stadgarna och föreningsstämmans beslut;
att till verkställande direktören lämna instruktioner till ledning för verksamheten;
att förvalta Föreningens medel på ett betryggande sätt;
att ombesörja och övervaka att Föreningen har en betryggande organisation för
sitt ändamål, verksamhet och medelsförvaltning och vid behov utforma
arbetsinstruktioner;
att tillse att stadgarna noga efterlevs av medlemmarna;
att besluta i de frågor som enligt stadgarna inte är undantagna från styrelsens
befogenheter;

att anställa och entlediga verkställande direktör;
att på förslag av verkställande direktören utse en eller flera vice verkställande
direktörer;
att för räkenskapsår fastställa kostnads- och intäktsbudget;
att förbereda ärenden till föreningsstämman;
att fatta beslut om ekonomisk ersättning till medlem enligt vad som anges i
§ 27 samt om påföljder vid brott mot stadgar och beslut enligt vad som anges i
§ 28, om sådan fråga inte av styrelsen hänskjuts till föreningsstämma;
att förrätta kompletteringsval av ombud till Svenskt Näringslivs föreningsstämma samt
att om styrelsen finner det påkallat eller då Svenskt Näringsliv så begär
sammankalla till extra föreningsstämma.
11.2 Styrelsen kan besluta att viss verksamhet ska bedrivas i sådan särskild
juridisk person som sägs i § 1.3. Styrelsen ska då före utgången av varje
verksamhetsår, besluta om hur den enligt § 8.1 fastställda årsavgiften ska fördelas
mellan Föreningen och den särskilda juridiska personen. Styrelsen kan närhelst så
är påkallat justera den fastställda fördelningen.

§ 12 Kallelse till styrelsemöte
Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden eller verkställande
direktören eller på skriftlig begäran av minst tre styrelseledamöter.

§ 13 Styrelsens beslut
13.1 Styrelsen är beslutför då minst hälften av antalet styrelseledamöter är
närvarande.
13.2 Varje ledamot har en röst.
13.3 Som styrelsens beslut gäller den mening varom flertalet närvarande förenar
sig. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av styrelsens ordförande.
13.4 Styrelseledamot får inte delta i behandling av ärende som angår styrelseledamoten själv eller ärende som behandlar direkt förhållande mellan det
medlemsföretag ledamoten företräder och Föreningen.
13.5 I behandling av ärende enligt § 11.1 de tre sista att-satserna, § 23 och
§ 24-§ 28 får endast de styrelseledamöter delta vars verksamhet enligt § 3.3 helt
omfattas av medlemskap i Föreningen.

§ 14 Verkställande direktören
14.1 Verkställande direktören handhar den löpande förvaltningen enligt de
riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar.
14.2 Verkställande direktören är styrelsens föredragande.

§ 15 Räkenskapsår
15.1 Föreningens räkenskapsår är kalenderår.
15.2 För varje räkenskapsår ska styrelsen avge årsredovisning innefattande
förvaltningsberättelse med balans- och resultaträkningar.
15.3 Årsredovisningshandlingarna för räkenskapsår ska tillställas Föreningens
revisorer senast den 1 april påföljande år.

§ 16 Revision
16.1 För granskning av Föreningens räkenskaper och av förvaltningen i övrigt
utser föreningsstämman tre revisorer jämte tre suppleanter. Minst en revisor och
minst suppleanten för denne ska vara auktoriserade revisorer, och minst en
revisor, och suppleanten för denne, ska vara förtroenderevisorer.
16.2 Revisorerna och deras suppleanter väljs för tiden från ordinarie
föreningsstämma till och med ordinarie föreningsstämma nästföljande
räkenskapsår.
16.3 Senast den 30 april ska revisorerna avsluta sin granskning av föregående
räkenskapsårs förvaltning och räkenskaper liksom avge revisionsberättelse. I
revisionsberättelsen ska revisorerna till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.
16.4 Förtroenderevisorernas huvudsakliga uppdrag består i att granska
förvaltningen utifrån Föreningens ändamål och föreningsstämmas beslut.

§ 17 Föreningsstämma
17.1 Ordinarie föreningsstämma ska årligen hållas senast under juni månad på tid
och plats som styrelsen beslutar.
Extra föreningsstämma hålls på begäran av styrelsen eller då revisorerna eller
minst hälften av stämmoombuden skriftligen begär det.
17.2 Kallelse till ordinarie föreningsstämma ska ske tidigast sex veckor och senast
tre veckor före föreningsstämman.
Kallelse till extra föreningsstämma skall ske senast två veckor före föreningsstämman. Om ärende behöver skyndsam behandling kan extra föreningsstämma sammanträda snarast efter utfärdande av kallelse.
17.3 Till kallelsen ska föredragningslista bifogas och till ordinarie
föreningsstämma även årsredovisning med revisionsberättelse.

17.4 Vid föreningsstämma företräds Föreningens medlemmar av stämmoombud.
Stämmoombuden väljs bland Föreningens medlemmar för tiden från och med
ordinarie föreningsstämma till ordinarie föreningsstämma nästföljande
räkenskapsår.
17.5 Kallelse till föreningsstämma ska vara ställd till stämmoombuden i
Föreningen och bekantgöras för samtliga medlemsföretag.
17.6 En förteckning över stämmoombuden ska hållas tillgänglig vid
föreningsstämman och tjänstgöra som röstlängd.

§ 18 Ärenden på ordinarie föreningsstämma
18.1 På ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:
a) öppnande av stämman
b) justering av röstlängd och godkännande av föredragningslistan
c) val av ordförande och vice ordförande för stämman
d) anmälan av protokollförare vid stämman
e) val av justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
f) beslut om att stämman blivit behörigen utlyst
g) presentation av styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
h) beslut om fastställande av resultat- och balansräkningar samt beslut om
disposition av Föreningens vinst eller förlust
i) beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
j) ärende som av styrelsen, eller styrelsen för sådan särskild juridisk person som
omnämns i § 1.3, underställts stämman
k) beslut i ärende som kräver behandling vid stämman och som av medlem
skriftligen anmälts till styrelsen minst sextio kalenderdagar före stämman
l) fastställande av avgifter för nästkommande år
m) val av styrelsens ordförande
n) val av övriga 17 styrelseledamöter
o) utseende av en eller flera vice styrelseordförande respektive ordförandens
ställföreträdare
p) val av revisorer och suppleanter
q) beslut om fastställande av arvoden till av stämman utsedda ledamöter i
styrelsen och revisorerna
r) nominering bland styrelsens ledamöter eller, när så särskilt beslutas, andra
medlemsföreträdare, av styrelseledamöter för sådan särskild juridisk person som
omnämns i § 1.3
s) val av ombud att företräda Föreningen vid årsstämma i sådan särskild juridisk
person som omnämns i § 1.3
t) val av ledamöter i Svenskt Näringslivs styrelse
u) val av ombud vid Svenskt Näringslivs stämma
v) val av fem ledamöter i valberedningen och därutöver dess ordförande
x) stämmans avslutande

Utöver ovanstående uppräkning behandlas de ärenden som är angivna i kallelsen
eller som omedelbart föranleds av styrelsens eller revisorernas berättelser. Annat
ärende får tas upp till överläggning men inte till beslut.
18.2 Vid extra föreningsstämma får inte beslut fattas i andra ärenden än de som
angivits i kallelsen.

§ 19 Stämmoombud
19.1 Vid föreningsstämman har företrädare för medlemsföretagen rätt att närvara
och yttra sig. Endast stämmoombud har rösträtt.
Stämmoombud ska representera ägarintressena i ett medlemsföretag,
företrädesvis genom att vara ägare av eller inneha ledande befattning i
medlemsföretaget.
19.2 Stämmoombud väljs årligen för tiden från att valberedningen fastställt
förteckningen över stämmoombud inför ordinarie föreningsstämma till
valberedningen inför nästpåföljande ordinarie föreningsstämma fastställer
förteckningen över stämmoombud.
Valberedningen fastställer förteckningen över de föreslagna stämmo-ombuden.
Förteckningen ska bekantgöras för samtliga medlemsföretag senast fyra veckor
innan föreningsstämman, varvid medlemsföretagen har möjlighet att lämna
synpunkter. Därefter fastställer valberedningen valda stämmoombud senast två
veckor innan föreningsstämman.
Den fastställda förteckningen över stämmoombud ska bekantgöras för samtliga
medlemsföretag.
19.3 Vid val av stämmoombud har varje medlemsföretag en röst per påbörjade 5
000 kronor som erlagts i årsavgift till Föreningen under närmast föregående
kalenderår.
19.4 Antalet stämmoombud avgörs av det sammanlagda röstetalet inom
Föreningen. För val av ett stämmoombud krävs 150 röster.

§ 20 Röstning vid föreningsstämma
20.1 Vid föreningsstämma äger varje stämmoombud en röst. Ombuden kan
företräda varandra genom fullmakt. Fullmakten ska vara skriftlig och ha inkommit
till Föreningens styrelse senast en vecka innan föreningsstämman. Styrelsen kan
godkänna senare inlämnad fullmakt om det föreligger särskilda skäl.
Varje stämmoombud kan högst företräda tio röster inklusive ombudets egen röst.
20.2 Röstning sker öppet. Personval verkställs med slutna sedlar, om någon så
påkallar.
Vid röstning gäller som beslut den mening som erhåller de flesta rösterna. Vid lika
röstetal gäller den mening föreningsstämmans ordförande biträder, utom vid
personval då lottning sker.

20.3 Vid omröstning enligt § 18 punkterna t)-u) och ärenden som enligt § 11
hänskjutits till föreningsstämma får endast ombud delta vars verksamhet enligt
§ 3.3 helt omfattas av medlemskap i Föreningen.

§ 21 Protokoll
Vid föreningsstämma ska protokoll föras. Var och en som deltagit i ett ärendes
avgörande anses ha biträtt det protokollförda beslutet om inte annat antecknas
till protokollet.

§ 22 Valberedning
22.1 För tiden till och med nästpåföljande ordinarie föreningsstämma ska
föreningsstämman välja en valberedning.
22.2 Valberedningen ska bestå av sex ledamöter varav en ordförande.
22.3 Valberedningen ska årligen senast åtta veckor innan ordinarie föreningsstämma redovisa förslag på stämmoombud. Valberedningen ska samarbeta med
de regionala och lokala sammanslutningar som Föreningen har ett nära
samarbete med.
22.4 Valberedningen ska på föreningsstämman redovisa sina förslag avseende
punkterna m, n, o, p, q, r, s, t, u och v i § 18.1.
22.5 I valberedningens uppdrag ligger att tillse att medlemsrepresentativiteten är
tillgodosedd och därutöver ska en jämn könsfördelning särskilt beaktas.

§ 23 Förhandlingsdelegation
23.1 Styrelsen utser förhandlingsdelegation och dess ledamöter. För det fall
styrelsen utsett förhandlingsdelegation ska förhandlingsdelegationen besluta om
Föreningens ställningstaganden i kollektivavtalsförhandlingar.
Förhandlingsdelegationen beslutar även om att ingå kollektivavtal liksom beslut
om konfliktåtgärder enligt § 25 och § 26.
Beslut om konfliktåtgärder enligt § 25 och § 26 som ska fattas av
förhandlingsdelegation där av föreningsstämman valda styrelseledamöter inte
ingår (jfr § 23.4 och 23.5) fattas av förhandlingsdelegationen och styrelsen
gemensamt.
23.2 Ledamot i förhandlingsdelegation ska företräda medlem vars verksamhet
enligt § 3.3 helt omfattas av medlemskap i Föreningen.
23.3 Förhandlingsdelegationens sammansättning ska vara representativ för de
medlemmar vars verksamhet enligt § 3.3 helt omfattas av medlemskap i
Föreningen.
23.4 I förhandlingsdelegationerna för Detaljhandelsavtalet och
Partihandelsavtalet som tecknas med Handelsanställdas Förbund och
Tjänstemannaavtalet som tecknas med Unionen m fl. ingår av föreningsstämman
vald styrelseledamot under förutsättning att ledamoten uppfyller vad som
föreskrivs i § 23.2.

Styrelsen kan delegera till verkställande direktör att löpande tillsätta och
entlediga ytterligare ledamöter som ska ingå i förhandlingsdelegationerna
avseende Detaljhandelsavtalet, Partihandelsavtalet och Tjänstemannaavtalet.
23.5 Styrelsen kan delegera till verkställande direktör att löpande tillsätta och
entlediga samtliga ledamöter i förhandlingsdelegation för andra kollektivavtal än
Detaljhandelsavtalet och Partihandelsavtalet som tecknas med
Handelsanställdas Förbund och Tjänstemannaavtalet som tecknas med Unionen
m fl.
23.6 Verkställande direktör, eller den verkställande direktören utser, är
föredragande i förhandlingsdelegationen.
23.7 Vid röstning inom förhandlingsdelegation har varje ledamot en röst. Vid
röstning gäller som beslut den mening som erhåller de flesta av de avgivna
rösterna.
I förhandlingsdelegationerna för Detaljhandelsavtalet och Partihandelsavtalet
som tecknas med Handelsanställdas Förbund och Tjänstemannaavtalet som
tecknas med Unionen m fl. gäller vid lika röstetal gäller den mening som
styrelsens ordförande biträder.

§ 24 Upprättande och tillämpning av kollektivavtal
24.1 Har kollektivavtal uppsagts eller uppstår fråga i annat fall om upprättande av
kollektivavtal, ska medlem omgående underrätta Föreningen.
Kollektivavtal får av medlem inte upprättas eller ändras utan medverkan och
godkännande av Föreningen. Förslag till sådant ändrat kollektivavtal får inte av
medlem avges till anställda eller deras organisation utan samtycke av
Föreningen.
24.2 Föreningen kan, efter att ha inhämtat synpunkter från berörda medlemmar,
lämna föreskrifter rörande kollektivavtalets tillämpning och om arbetsvillkor, vilka
inte är reglerade i kollektivavtal.

24.1-24.2 gäller inte för medlem med näringspolitiskt medlemskap enligt § 3.3.
24.3 Medlem får inte under pågående strejk eller lockout, mot Föreningens eller
Svenskt Näringslivs beslut, direkt eller indirekt bereda arbete eller på annat sätt
understödja strejkande, utestängda eller anställda som i övrigt är berörda av
konflikten.
24.4 Det åligger Föreningen att vidta lämpliga åtgärder för att möjliggöra
efterlevnaden av bestämmelsen i § 24.3.
24.5 Medlemmar är skyldiga att iaktta inbördes lojalitet vid arbetskonflikt.
Bland annat är det förbjudet för medlem att genom utnyttjande av annan
medlems inträffade konflikt genom särskilda åtgärder, till nackdel för denne,
försöka tillvinna sig dennes kundkrets.

§ 25 Förfarande vid lockout
För medlem vars verksamhet enligt § 3.3 helt omfattas av medlemskap i
Föreningen gäller:
25.1 Om medlem anser att denne bör vidta lockout, ska en anmälan göras till
Föreningen. Skälen till och omfånget av lockouten ska framgå av anmälan.
25.2 Föreningen ska omedelbart meddela Svenskt Näringsliv med angivande av
om lockouten anses befogad. Medlem får inte vidta lockout utan godkännande
av Svenskt Näringsliv.
25.3 Gör medlem framställning till styrelsen eller, om styrelsen har utsett
förhandlingsdelegation, till förhandlingsdelegationen om vidtagande av mera
omfattande lockout, eller anser styrelsen eller förhandlings-delegationen att det
finns skäl att vidta sådan lockout, ska styrelsen eller förhandlingsdelegationen
skyndsamt utreda ärendet och hänskjuta det till föreningsstämma.
Beslutar föreningsstämman med minst tre fjärdedelar av samtliga avgivna röster
att bifalla framställningen, har styrelsen, eller förhandlingsdelegationen, att
omedelbart hänskjuta ärendet till Svenskt Näringsliv för vidare handläggning i
enlighet med dess stadgar.

§ 26 Förfarande vid strejk
För medlem vars verksamhet enligt § 3.3 helt omfattas av medlemskap i
Föreningen gäller:
Om strejk bryter ut eller hotar att bryta ut hos medlem, ska detta omedelbart
anmälas till Föreningen. Föreningen ska skyndsamt lämna medlemmen
nödvändiga föreskrifter.
Föreningen ska i sin tur snarast möjligt göra motsvarande anmälan till Svenskt
Näringsliv.

§ 27 Skadeersättning vid konflikt
För medlem vars verksamhet enligt § 3.3 helt omfattas av medlemskap i
Föreningen gäller:
Ersättning till medlem för skada under strejk eller lockout eller annan kollektiv
stridsåtgärd utgår enligt de villkor och i den omfattning som anges i Svenskt
Näringslivs stadgar.
Dessutom kan styrelsen tilldela medlem ekonomiskt stöd ur Föreningens medel,
om och i den omfattning styrelsen anser skäligt.

§ 28 Påföljd vid brott mot stadgar och beslut
28.1 Har medlem uppsåtligen brutit mot bestämmelserna i § 24- § 26, eller mot
föreskrifter som lämnats med stöd av § 24, ska medlemmen till Föreningen utge
skäligt skadestånd Om och till vilket belopp skadestånd ska utges avgörs av
styrelsen. Styrelsen kan dock hänskjuta sådant ärende till föreningsstämma.
28.2 Om medlem underlåter att erlägga skadestånd ska styrelsen omgående
vidta rättsliga åtgärder för beloppets indrivning.

§ 29 Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut på ordinarie föreningsstämma med
minst två tredjedels majoritet av de avgivna rösterna.
Stadgeändring är dock inte giltig förrän Svenskt Näringsliv godkänt densamma.

§ 30 Föreningens upplösning
30.1 För att beslut om Föreningens upplösning ska vara giltigt krävs att beslut
fattats vid två på varandra följande föreningsstämmor, varav minst en är ordinarie
föreningsstämma. Den senare föreningsstämman ska hållas minst två månader
efter den förra.
Besluten vid bägge föreningsstämmorna ska biträdas med minst fyra femte-delar
av de avgivna rösterna.
30.2 I händelse av Föreningens upplösning ska dess behållna förmögenhet
fördelas mellan samtliga företag som vid tidpunkten för upplösningen är
medlemmar i Föreningen i förhållande till summan av vad var och en erlagt i
årsavgift under de senaste tio åren.
30.3 Fattas beslut om Föreningens upplösning ska styrelsen omedelbart säga
upp Föreningens medlemskap i Svenskt Näringsliv.

§ 31 Skiljeklausul
31.1 Tvist mellan medlem och Föreningen, fråga om tolkning och tillämpning av
dessa stadgar, och klander av beslut vid föreningsstämma ska slutligt avgöras
genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares
Skiljedomsinstitut (SCC).
Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande
av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständligheter
bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också
bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän.
Skiljedomsinstitutet har att utse samtliga skiljemän inklusive ordföranden.
Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm.
31.2 Klandertalan mot beslut på föreningsstämman ska för att kunna prövas vara
väckt senast inom fyra veckor efter dagen för stämman.

