
 

 

 

Kriterier för medlemskap i föreningen Maskinentreprenörerna   

Beslutade på ordinarie förbundsstyrelsemöte den 20 oktober 2021 

Maskinentreprenörerna arbetar för att höja branschens anseende och arbeta för sund 

konkurrens på lika villkor.  

För medlemskap i Maskinentreprenörerna måste företaget därför uppfylla följande kriterier. 

• Företaget bedriver verksamhet i Sverige som innefattas i de områden för vilka 

Maskinentreprenörerna tecknar kollektivavtal. 

• Alla företag i en koncern som har verksamhet för vilken anslutning till förbundet kan 

ske ska vara medlemmar i Maskinentreprenörerna 

• Företaget är ett aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, ekonomisk förening eller 

enskild firma. Utländskt företag har därutöver fast driftställe och filial i Sverige som är 

registrerad hos Bolagsverket och redovisar inkomstdeklaration i Sverige 

• Företaget har en auktoriserad eller godkänd revisor för det fall tillämplig lagstiftning 

kräver det.  

• Företaget är godkänt för F-skatt i Sverige. Företaget är momsregistrerat samt 

registrerat som arbetsgivare. 

• Ägare med avgörande inflytande, styrelsens ledamöter, suppleanter, VD har klanderfri 

vandel*. 

• Företaget och dess företrädare har inte restförda skatter och avgifter hos myndigheter 

och har i övrigt en ordnad ekonomi.  

• Företaget har ansvarsförsäkring samt företagsförsäkring och kan styrka dessa genom 

nödvändig dokumentation.   

• Företaget har uppgett korrekta uppgifter om antal anställda och lönesummor vid 

ansökan och åtar sig att under första kvartalet varje år uppdatera dessa uppgifter. 

 

• Företaget och dess företrädare åtar sig att  

– betala fakturor avseende inträdes-, medlems- och serviceavgift samt övriga 

fakturor för varor och tjänster från Maskinentreprenörerna eller dess 

dotterbolag,   

– följa Maskinentreprenörerna och Svenskt Näringslivs stadgar,  

– följa Maskinentreprenörernas etiska policy,  

– tillämpa Maskinentreprenörernas kollektivavtal,  

– tillämpa ID06 eller motsvarande system på alla arbetsplatser där företaget är 

verksamt,  

– delta i ett introduktionssamtal, 

– agera så att förbundets intressen inte skadas 

Företaget ska skicka in bolagsregistreringsbevis och övriga handlingar som 

Maskinentreprenörerna begär för att kunna bedöma om företagets medlemsansökan kan 

beviljas eller inte eller om medlemskap kan bestå eller inte. 

Företaget ska säkerställa att de handlingar som skickas in till Maskinentreprenörerna är riktiga 

och korrekta. Handlingar från annat land ska vara översatta till svenska eller engelska, 

granskade av Notarius Publicus och stämplade med apostille. 



 

 

 

Vid förändringar av ägande eller styrelse hos medlemsföretag likställs detta med nyinträde 

och Maskinentreprenörerna äger i sådana fall rätt att göra en prövning enligt de kriterier som 

gäller för antagande av nytt medlemsföretag. 

Styrelsen gör en samlad bedömning av ansökan om medlemskap i förbundet baserad på 

medlemskriterierna och vad som framkommer vid de undersökningar som görs av sökande 

företag.  

* Med klanderfri vandel avses att personen uppträder professionellt och i enlighet med 

gällande lagar och regler samt sköter skatter, avgifter och ekonomi såväl privat som i de 

företag personen är eller har varit verksam i. I begreppet ingår att ME:s medlemsenhet gör 

nödvändiga registerkontroller där medlemskap kan komma att nekas om arbetslivskriminalitet 

eller annan grov brottslighet har förekommit de senaste fem åren.  

 

 


