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§ 1 Förbundets ändamål 

 
Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund inom föreningen 

Svenskt Näringsliv. 

 

Förbundet har till uppgift att i enlighet med dessa och föreningen Svenskt Näringslivs 

stadgar tillvarata och främja sina medlemmars gemensamma intressen som företag och 

arbetsgivare. 

 
Förbundet har till uppgift; 

att bevaka och påverka i bransch- och arbetsmarknadspolitiska frågor. 

att verka för fri företagsamhet och marknadsekonomi. 

att fungera som remissorgan vad gäller lagar och förordningar. 

att tillhandahålla juridisk och ekonomisk rådgivning. 

att verka för god utbildning i branschen. 

att främja kostnadseffektiva upphandlingsprocesser. 

att stödja medlemmarnas marknadsföring. 

att verka för god lönsamhet i branschen. 

att noga följa och påverka den tekniska utvecklingen i branschen. 

att verka för en god arbetsmiljö och yttre miljö. 

att verka för en god affärsetik och kollegial samvaro. 

att sprida kännedom om branschens betydelse i samhället. 

att hålla medlemmarna välinformerade i bransch- och arbetsgivarfrågor. 

 
§ 2 Förbundets organisation 

 
Förbundet leds av en förbundsstyrelse. 

Förbundet ska ha ett nationellt kansli. 

Förbundet indelas i regioner. Förbundsstyrelsen fastställer förbundets regionindelning. 

Regionernas verksamhet styrs genom instruktion fastställd av förbundsstyrelsen. 

 
§ 3 Medlemskap och inträde 

 
Medlemskap i förbundet kan av förbundsstyrelsen beviljas företag, som bedriver yrkes- 

mässig entreprenadverksamhet med mobila arbetsmaskiner och tillhörande fordon el- 

ler därmed likartad eller sammanhängande verksamhet. 
 

 

 
Stadgar för Maskinentreprenörerna 

Antagna på extra stämma den 28 oktober 

2021. 
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Ansökan om inträde i förbundet ska på ändamålsenligt sätt skickas till förbundet. Sökan- 

den ska godkänna förbundets och föreningen Svenskt Näringslivs stadgar. 

 

Ansökan ska innehålla uppgift om antalet i verksamheten sysselsatta arbetstagare samt 

den lönesumma som medlemmen utbetalat under det föregående kalenderåret. För- 

bundsstyrelsen kan besluta om att ansökan ska innehålla ytterligare uppgifter. 

 

Medlem i förbundet är skyldig att samtidigt vara medlemsföretag i föreningen Svenskt 

Näringsliv och följa dess stadgar och de särskilda avtal som träffas mellan föreningen 

Svenskt Näringsliv och förbundet. 

 

Medlem i förbundet är skyldig att följa förbundets stadgar och förbundsstyrelsens beslut 

samt uppfylla, följa och tillämpa vid var tid gällande och av förbundsstyrelsen beslutade 

kriterier för medlemskap. 

 
§ 4 Medlemskapets omfattning 

 
Arbetsgivares medlemskap i förbundet omfattar all verksamhet och samtliga arbetstagare 

som är anställda i verksamheten som anslutits till förbundet. Förbundsstyrelsen kan be- 

vilja undantag från denna regel. 

 

Medlem som söker eller har beviljats medlemskap är skyldig att på begäran av förbundet 

eller föreningen Svenskt Näringsliv uppge om och i vilken omfattning medlemmen driver 

annan rörelse. Förbundsstyrelsen kan begära att medlem söker inträde i förbundet även 

för sådan rörelse. 

§ 5 Avgifter 

Ordinarie avgift 

Förbundsavgiften beräknas i förhållande till den lönesumma som medlemmen under föregåen- 

de kalenderår utbetalat i den verksamhet som omfattas av medlemskapet, dock lägst grundav- 

gift. Förbundsstyrelsen får lämna närmare föreskrifter rörande lönesummans beräkning. 

 

Avgifter vid koncernförhållande 

I ett koncernförhållande betalar koncernmodern 100 % av den ordinarie medlemsavgiften. 

 

För företag ingående i en koncern betalar koncernmodern 100 % av medlemsavgiften, 

förutsatt att koncernmodern har en lönesumma om minst uppgående till 75 pris- 

basbelopp. Avgiften för koncernmodern betalas sålunda fullt ut enligt avgiftssystemet. 

 

 

 

 

Varje dotterbolag ingående i samma koncern som koncernmodern, betalar en reducerad 

avgift om 50 % av lönesumman, dock minst en avgift om ett halvt basbelopp per år. Detta 

under förutsättning att samtliga dotterbolag som har en verksamhet som faller under § 3 

i stadgarna ansluts till förbundet. 

 
Avgifter till Svenskt Näringsliv 

Förutom de avgifter som medlem ska betala till förbundet enligt förbundsstämmans be- 

slut ska medlemmen betala avgift till Svenskt Näringsliv i enlighet med dess stadgar. 

 
Särskilda avgifter 

Förbundsstyrelsen kan besluta att utta viss avgift eller bedriva viss verksamhet i bolags- 

form för vilken medlemsföretag är skyldiga att betala särskild avgift. 

 
§ 6 Förbundets organ 

 
Förbundets nationella organ är förbundsstämma, förbundsstyrelse, valberedning, bered- 

ningsutskott samt revisorer. 

 

Förbundets regionala organisation består av regionstämma, regionstyrelse och regional 

valberedning. 

§ 7 Förbundsstämma 

Ordinarie förbundsstämma 

Förbundets ordinarie förbundsstämma ska hållas årligen före juni månads utgång. 

Tid, plats och sätt för genomförandet fastställs av förbundsstyrelsen. 

 

Förbundsstyrelsen kan besluta att förbundsstämman vart fjärde år särskilt ska behandla 

framtidsfrågor och förbundets verksamhetsinriktning. 

 

Kallelse till ordinarie förbundsstämma ska distribueras till medlemmarna på ändamål- 

senligt sätt senast två månader före stämman. 

 

Senast 14 dagar före förbundsstämman ska en dagordning över de ärenden som ska be- 

handlas distribueras till medlemmarna på ändamålsenligt sätt. 
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Extra förbundsstämma 

Extra förbundsstämma ska hållas då styrelsen eller revisorerna så anser nödvändigt eller då 

minst en tiondel (1/10) av antalet förbundsmedlemmar för visst angivet ändamål skriftligt 

begär detta. 

 

Kallelse till extra förbundsstämma och dagordning över de ärenden som ska behandlas ska 

distribueras till medlemmarna på ändamålsenligt sätt senast 14 dagar före förbundsstämman. 

 

Kräver ett ärende skyndsam behandling får kallelse till extra förbundsstämma äga rum med 

kortare varsel, dock minst tre dagar. I sådant fall behöver endast stämmoombuden kallas. 

 
Förbundsstämmans genomförande 

Vid ordinarie förbundsstämma ska följande ärenden förekomma: 

1. Förbundsstämmans öppnande. 

2. Granskning av fullmakter och fastställande av röstlängd. 

3. Fråga om förbundsstämman blivit behörigen utlyst. 

4. Val av stämmoordförande, sekreterare samt två rösträknare tillika justeringspersoner 

5. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse inkluderande årsredovisning. 

6. Revisorernas berättelse. 

7. Fastställande av resultat- och balansräkning samt fråga om ansvarsfrihet för 

förbundsstyrelsen och verkställande direktören. 

8. Propositioner och motioner vilkas behandling av förbundsstyrelsen hänskjutits till 

förbundsstämman. 

9. Beslut om ersättningar till förtroendevalda. 

10. Beslut om avgifter till förbundet och eventuellt avsättande till förbundets konfliktfond. 

11. Bestämmande av antal förbundsstyrelseledamöter. 

12. Val av förbundsstyrelseledamöter för en tid av 2 år. 

13. Val av förbundsstyrelseordförande och vice ordförande för en tid av 1 år 

14. Val av revisorer och suppleanter för en tid av 1 år. 

15. Val av erforderliga utskott för beredning av frågor till nästa ordinarie förbundsstämma. 

16. Val, i förekommande fall, av ledamot och suppleanter i föreningen 

Svenskt Näringslivs styrelse. 

17. Val av ombud vid föreningen Svenskt Näringslivs stämma. 

18. Val av valberedning och dess ordförande samt beredningsutskott för en tid av 2 år. 

19. Övriga frågor 

20. Avslutning. 

 

Annat ärende får inte tas upp till beslut på förbundsstämman utan samtycke av samtliga 

röstberättigade och på förbundsstämman närvarande stämmoombud. 

 

Ärende får dock tas upp om det omedelbart föranleds av årsredovisningen eller revisionsberät- 

telsen eller står i omedelbart sammanhang med ärende som finns upptaget på dagordningen. 

§ 8 Motioner 

 
Medlem av förbundet kan genom motion till förbundsstämman få fråga upptagen till behandling. 

 

Motioner till ordinarie förbundsstämma ska vara förbundet tillhanda senast 30 dagar före 

stämman. Motioner och förbundsstyrelsens yttrande över motionen samt förbundssty- 

relsens propositioner ska distribueras på ändamålsenligt sätt till stämmoombuden sam- 

tidigt med dagordningen. 

§ 9 Representation och rösträtt vid förbundsstämma 

Vid förbundsstämma äger varje stämmoombud en röst. 

Stämmoombud utses enligt § 10 a. 

 

Stämmoombud kan med skriftlig fullmakt rösta för högst två ytterligare stämmoombud 

som själva inte kan närvara. 

 

Stämmoombudens namn, adress och telefonnummer ska vara förbundet tillhanda senast 

30 dagar före förbundsstämman. 

 

Varje medlem har rätt att närvara på förbundsstämma. Medlem som inte är stämmoombud 

har yttranderätt men inte rösträtt. 

 

All röstning sker öppet, om inte sluten omröstning begärs. 

 

Där inte annat är föreskrivet bestäms förbundsstämmans beslut genom enkel röstövervikt. 

 

Vid lika antal röstande på ömse sidor har stämmoordföranden utslagsröst. Detta gäller 

inte vid personval då utslaget avgörs genom lottning. 

 
§ 10 a Regionstämma 

 
Regionstämma ska hållas årligen senast två månader före förbundsstämman. Tid, plats 

och sätt för genomförandet fastställs av regionstyrelsen. Till regionstämma ska samtliga 

medlemmar med säte inom regionen kallas. 

 

Medlem som vill uppta fråga till behandling på regionstämma ska senast 30 dagar före 

regionstämman skriftligen anmäla detta till regionstyrelsen. 

 

Kallelse till regionstämma ska distribueras till medlemmarna på ändamålsenligt sätt senast 

två månader före regionstämman. 
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Senast 14 dagar före regionstämman ska en dagordning över de ärenden som ska behandlas 

distribueras till medlemmarna på ändamålsenligt sätt. 

 
Regionstämmans genomförande 

Vid regionstämma ska följande ärenden förekomma: 

1. Regionstämmans öppnande. 

2. Granskning av fullmakter och fastställande av röstlängd. 

3. Fråga om regionstämman blivit behörigen utlyst. 

4. Val av stämmoordförande, sekreterare samt två rösträknare tillika justeringspersoner. 

5. Fastställande av dagordning. 

6. Val av styrelseledamöter och suppleanter för en tid av 2 år. 

7. Val av ordförande för en tid av 1 år. 

8. Val av valberedning för en tid av 2 år och dess ordförande för en tid av 1 år. 

9. Val av ombud till förbundsstämma. 

10. Övriga frågor från medlemmar inlämnade senast 30 dagar före mötet. 

11. Avslutning. 

 

Annat ärende får inte tas upp till beslut på regionstämman utan samtycke av samtliga 

röstberättigade och på regionstämman närvarande medlemmar. 

 
Val av stämmoombud, representation och rösträtt på regionsstämma 

Regionstämma ska utse 15 stämmoombud till förbundsstämman. Varje län bör vara 

representerat. 

 

Varje medlem har en röst och vid regionstämman fattas beslut genom enkel röstövervikt. 

Röstning sker öppet, om inte sluten omröstning begärs. 

Medlem som inte betalat förfallna avgifter till förbundet har inte rösträtt. 

 

Medlem kan med skriftlig fullmakt rösta för högst två ytterligare medlemmar som själva 

inte kan närvara. 

 

Vid regionstämma får ingen rösta för mer än en tiondel av det vid stämman representerade 

röstetalet. 

 

Är antalet röstande lika på ömse sidor, avgörs val genom lottning, annars gäller den mening 

som stämmoordföranden företräder. 

§ 10 b Regionstyrelse 

 
Regionstyrelsen består av regionordförande samt 6-8 ledamöter jämte 2 suppleanter. 

I regionstyrelsen bör varje län inom regionen vara representerat. 

 

Regionordförande väljs av regionstämman för en tid av 1 år och ledamöter för en tid av 2 år. 

Regionstyrelsen utser inom sig Länsrepresentanter. 

§ 10 c Regional valberedning 

 
På regionstämma väljs valberedning för en tid av 2 år. Valberedningen ska omfatta 5 

ledamöter. 

 
§ 11 Förbundets styrelse och förvaltning 

 
Förbundsstyrelsen består av 9 ledamöter inklusive ordförande, jämte verkställande 

direktören. Förbundsstyrelsen har sitt säte i Stockholm. 

 

Inom förbundet ska finnas en verkställande direktör. Verkställande direktören utses av 

förbundsstyrelsen. 

 

Förbundsstyrelsen kan därutöver adjungera en (1) extra ledamot. 

 

På förbundsstämma väljs ordförande samt vice ordförande för en tid av 1 år. 

 

På förbundsstämma väljs övriga förbundsstyrelseledamöter, varje region ska representeras av 

2 ledamöter för en tid av två år. Halva antalet eller vid ojämnt antal, det antal som är närmast 

över hälften, avgår vid varje ordinarie förbundsstämma. Avgående ledamot kan återväljas. 

 

Förbundsstyrelsen sammanträder på kallelse av förbundsordföranden eller verkställande 

direktören. 

 

Förbundsstyrelsen är beslutsför när mer än hälften av hela antalet förbundsstyrelseledamö- 

ter är närvarande. Inom förbundsstyrelsen har varje ledamot en röst. Som förbundsstyrel- 

sens beslut gäller den mening som flertalet av de röstande företräder. Vid lika röstetal 

den mening förbundsordföranden biträder. 
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§ 12 Förbundsstyrelsens åligganden 

 
Det åligger förbundsstyrelsen 

att i samråd med föreningen Svenskt Näringsliv handlägga kollektivavtalsfrågor inom 

förbundets område och även vidta åtgärder med anledning av förestående eller 

pågående strejk, lockout eller annan kollektiv stridsåtgärd, 

att arbeta för utvecklingen av förbundets bransch- och arbetsgivarfrågor, 

att fastställa verksamhetsplan, arbetsinstruktioner och budget, 

att vid behov uppdra åt särskilda Expertteam att utreda viss fråga, 

att på varje ordinarie förbundsstämma framlägga årsredovisning för sin förvaltning 

under det närmast föregående året jämte revisorernas utlåtande därutöver, 

att verkställa beslut som fattats på förbundsstämman, 

att även i övrigt arbeta för främjande av förbundets syften, 

att tillse att förbundet har en tillfredsställande organisation och dessutom att förbundets 

ekonomiska redovisning noggrant fullgörs samt att medelsförvaltningen är ordnad på 

betryggande sätt och att behörig kontroll finns. 

 
§ 13 Förbundsstyrelsens befogenheter 

 
Förbundsstyrelsen får fatta beslut i förbundets angelägenheter i alla ärenden som inte på 

annat sätt bestämts i dessa stadgar eller av förbundsstämman. 

 
§ 14 Verkställande direktör 

 
Verkställande direktören ansvarar för förbundets löpande verksamhet i enlighet 

med förbundsstyrelsens instruktion. 

 
§ 15 Firmateckning m.m. 

 
Förbundsstyrelsen eller verkställande direktören eller den de delegerat får företräda 

förbundet i förhållande till tredje man samt företräda förbundet inför domstolar och 

myndigheter. 

 
§ 16 Verksamhetsår 

 
Förbundets verksamhetsår sammanfaller med kalenderår. 

 
§ Årsredovisning m.m. 

 
Förbundsstyrelsen ska senast den 15 april varje år avge årsredovisning. 

§ 18 Revisorer 

 
På förbundsstämma väljs tre revisorer samt två suppleanter för en tid av 1 år för granskning 

av förbundsstyrelsens förvaltning och förbundets räkenskaper. En av dessa ska vara aukto- 

riserad revisor. Var och en av dessa har rätt att löpande ta del av förbundets alla räkenskaper 

och andra handlingar. 

 

Revisorerna ska senast den 15 maj varje år avge revisionsberättelse i vilken uttalande angående 

ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen ska ingå. 

 
§ 19 a Valberedning 

 
På förbundsstämma väljs valberedning för en tid av 2 år. Valberedningen ska omfatta 8 

ledamöter. Varje region ska representeras av 2 ledamöter ur respektive regions valbered- 

ning. Halva antalet eller vid ojämnt antal, det antal som är närmast över hälften, avgår vid 

varje ordinarie förbundsstämma. Avgående ledamot kan återväljas. 

 

Valberedningen ska i sitt arbete företräda samtliga medlemmars intressen. 

 

Valberedningen ska upprätta förslag till val av förbundets funktionärer att väljas vid 

förbundsstämma. Valberedningen ska också skyndsamt utse ersättare i det fall ledamot 

i förbundsstyrelsen avgår under mandatperioden. 

 
§ 19 b Beredningsutskott 

 
På förbundsstämma väljs beredningsutskott för en tid av 2 år. Beredningsutskottet ska 

omfatta 2 ledamöter. En tjänsteman ska adjungeras till beredningsutskottet. 

 

Beredningsutskottet ska bereda val av ledamöter. Respektive regions valberedning nominerar 

ledamöter till valberedningen. 

 

Beredningsutskottet bereder valberedningsinstruktioner till stöd för valberedningarnas arbete. 

 
§ 20 Ersättningar 

 
Förtroendevalda erhåller ersättning enligt förbundsstämmans beslut. 
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§ 21 Medlemskaps upphörande 

 
Medlemskap i förbundet och företags medlemskap i föreningen Svenskt Näringsliv upphör 

vid det hel- eller halvårsskifte som inträffar efter att skriftlig uppsägning från medlemmens 

eller förbundets sida ägt rum. Medlemskapet i förbundet upphör dessutom om företaget 

upphör att vara medlemsföretag i föreningen Svenskt Näringsliv. 

 

Förbundsstyrelsen kan dock medge medlem som avvecklat sin rörelse rätt att utträda ur 

förbundet vid tidigare tidpunkt än vad som anges ovan. 

 

Medlem som inte följer förbundets eller föreningen Svenskt Näringslivs stadgar, för- 

bundsstyrelsens anvisningar eller övriga bestämmelser eller som resterar med avgifter till 

förbundet under mer än tre månader eller motarbetar förbundets intressen eller beslut 

kan uteslutas ur förbundet. Sådan medlem kan avstängas från förbundets stöd. 

 

Fråga om medlems uteslutning eller avstängning från stöd avgörs av förbundsstyrelsen. 

Medlem som utträder eller utesluts ur förbundet har inte rätt att återfå någon del av de 

medel som inbetalats till förbundet. 

 

Beslut om uteslutning äger omedelbar verkan. 

 
§ 22 Överlåtelse av rörelse 

 
Överlåter medlem sin rörelse på annan ska medlemmen omedelbart underrätta förbunds- 

styrelsen om detta. Önskar den nya ägaren överta medlemskapet ska denne skicka ansökan 

om detta till förbundsstyrelsen och bifoga handling som innehåller den förre ägarens 

medgivande. 

 

Den nya ägaren ska ansöka om medlemskap i förbundet och i föreningen Svenskt Näringsliv. 

Så länge som den tidigare ägaren kvarstår ansvarar denna också för att den nya ägaren 

följer förbundets föreskrifter och stadgar. Överlåtaren kvarstår som medlem tills den nya 

ägarens medlemskap godkänts. 

§ 23 Kollektivavtal 

 
Medlem får inte uppta förhandlingar om att ingå kollektivavtal utan samtycke av 

förbundsstyrelsen och föreningen Svenskt Näringsliv. 

 

Vill medlem ingå kollektivavtal med arbetstagarorganisation eller överenskommelser av 

kollektivavtals natur, ska förslag till avtal överlämnas till förbundsstyrelsen för avgörande. 

 

Dylika avtal får inte ingås utan förbundsstyrelsens och föreningen Svenskt Näringslivs 

godkännande. 

 

Förbundsstyrelsen får lämna föreskrifter rörande såväl kollektivavtals som övriga avtals 

tillämpning samt om villkor för anställning och arbetsmarknadsförhållanden som inte är 

reglerade i avtal. Förbundsstyrelsen har vidare rätt att ge föreskrifter om hur medlem ska 

gå tillväga vid anställande av arbetskraft. 

 
§ 24 Medlems åligganden 

 
Medlem får att inte under pågående strejk, lockout eller annan arbetskonflikt, i strid med 

vad förbundet eller föreningen Svenskt Näringsliv beslutat, direkt eller indirekt bereda 

arbete åt eller på annat sätt understödja strejkande eller utestängda eller övriga av 

konflikten berörda arbetstagare; 

 

att inte tillgripa lockout utan medgivande av föreningen Svenskt Näringsliv. 

att följa och korrekt tillämpa de avtal förbundet träffat. 

att följa förbundets föreskrifter rörande kollektivavtals tillämpning om arbetsvillkor och 

dessutom i övrigt om medlems agerande i arbetsrättsfrågor som är av större vikt. 

 
§ 25 Anmälan om tvist 

 
Medlem ska utan dröjsmål anmäla uppkommen tvist med arbetstagare eller arbetstagar- 

organisation till förbundet. 
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§ 26 Strejk 

 
Om strejk utbryter eller hotar utbryta hos medlem ska föreningen Svenskt Näringslivs 

stadgar följas i tillämpliga delar. 

 
§ 27 Lockout 

 
Anser sig medlem behöva förklara lockout, ska detta anmälas till förbundsstyrelsen med 

angivande av skälen till och omfånget av den tillämpade lockouten, varpå förbundsstyrelsen 

har att följa föreningen Svenskt Näringslivs stadgar i tillämpliga delar. 

 

Finner förbundsstyrelsen att skäl för en mer omfattande lockout föreligger får förbunds- 

styrelsen besluta att hos föreningen Svenskt Näringsliv rekommendera sådan. 

 

För giltighet av sådant beslut fordras att 3/4 av förbundsstyrelsens ledamöter förenar sig 

om beslutet. Med enkel majoritet får förbundsstyrelsen hänskjuta ärendet till förbunds- 

stämman som äger att hos föreningen Svenskt Näringsliv förespråka lockout om beslutet 

biträds av 3/4 av de avgivna rösterna. 

 
§ 28 Konfliktersättning 

 
Medlem är under de villkor och i den omfattning som anges i föreningen Svenskt 

Näringslivs stadgar berättigad till ersättning för uppkommen skada genom strejk eller 

annan stridsåtgärd. 

 

Därutöver är medlem berättigad till ersättning ur förbundets konfliktfond i enlighet med 

de särskilda regler som fastställs av förbundsstyrelsen. 

 
§ 29 Skadestånd 

 
Medlem som bryter mot stadgarna eller mot förbundsstyrelsens föreskrifter som utfärdats 

med stöd av dessa stadgar kan åläggas att betala skadestånd till förbundet, liksom till 

föreningen Svenskt Näringsliv. 

 

Skadeståndet får högst bestämmas till tre procent av årslönesumman enligt § 5. För medlem 

vars årslönesumma understiger 1 000 000 kronor får skadeståndet bestämmas till högst 

30 000 kronor. 

 

Beslut om skadestånd fattas av förbundsstyrelsen. 

§ 30 Allmänna bestämmelser 

 
Om beslut eller handling rörande förbundets verksamhet anses bör komma till allmänhetens 

kännedom, får meddelande om detta endast lämnas genom förbundsstyrelsen. 

 
§ 31 Stadgeändring och upplösning av förbundet 

 
För ändring av dessa stadgar eller för upplösning av förbundet krävs att beslut om detta 

fattas av två på varandra följande förbundsstämmor, den senare minst en månad efter den 

förra, samt att beslutet på den senare förbundsstämman biträds av minst 3/4 av de avgivna 

rösterna. Den ena av dessa stämmor ska vara ordinarie förbundsstämma. 

 

Stadgeändring är dock inte giltig förrän föreningen Svenskt Näringsliv godkänt densamma. 

I händelse av förbundets upplösning ska förbundets behållna förmögenhet användas i 

enlighet med beslut som fattats vid den senaste förbundsstämman. 

 
§ 32 Tillämpning av Svenskt Näringslivs stadgar 

 
Utöver vad som föreskrivs i dessa stadgar gäller i tillämpliga delar även föreningen Svenskt 

Näringslivs stadgar mellan förbundet och medlemmarna. 

 
§ 33 Skiljedom 

 
Tvist mellan förbundet och medlem ska avgöras av tre skiljemän enligt gällande lag om 

skiljemän. Om enighet mellan parterna om tredje skiljeman inte uppnås, ska denna utses 

i enlighet med reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. 

 

Skiljenämnden ska, om inte särskilda skäl för annan ort föreligger, sammanträda i Stockholm. 
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