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Företagsuppgifter

Företagsnamn

Adress

Besöksadress

Postadress

Organisations-
nummer –

FÖRETAGSUPPGIFTER

Kontaktpersoner

Kontaktperson 1
Ägare

Telefonnummer

E-post

Personnummer
–

Kontaktperson 2

Telefonnummer

E-post

Personnummer
–

Kontaktperson 1 är obligatorisk - vill du anmäla fler kontaktpersoner, 
bifoga uppgifterna enligt ovan på separat papper.

Kontaktpersonen (ägaren) är huvudmottagare när Måleriföretagen 
sänder ut information till medlemsföretagen. 

Moderföretag

Fakturaadress

Adress

Fakturareferens

Län

Kommun

Telefonnummer

E-post

Hemsida

Bankgiro och/
eller postgiro

(i förekommande fall)

(om annan än ovan)

(uppgiften visas som Er ref på fakturan)

Behörig firmatecknare

Ort och datum

Namn- 
förtydligande

Namnteckning

GENOM UNDERSKRIFT GODKÄNNER JAG

Vi ansöker om medlemskap i Måleriföretagen i Sverige och Föreningen 
Svenskt Näringsliv.

Vi accepterar villkoren Och förpliktar oss härmed att följa reglerna i 
Måleriföretagens Nöjd Kund Garanti, se bilaga 1, och samhällsbygg-
nadssektorns etiska regler, se bilaga 2.

Vi har även tagit del av Måleriföretagens stadgar, se bilaga 3, och åtar 
oss att i alla avseenden följa stadgarna samt de beslut som fattas av 
kongressen, Sverigestyrelsen samt övriga organ.

Genom att underteckna denna ansökan godkänns att uppgifterna 
till svidare får lagras, sparas och bearbetas i de dataregister som Måleri-
företagen har för registrering av medlemmar.

Uppgifter för avgiftsunderlag

Årslönesumma*

*Årslönesumma och antal anställda föregående år, inklusive VD, 
tjänstemän, ägare och familjemedlemmar.

Antal anställda* Antal tjänstemän

Tjänstemän, tkr

Enligt måleriavtalet

Enligt måleriavtalet, tkr

Uppgifter om kollektivavtal

Vid medlemskap i Måleriföretagen blir företaget bundet av de kollektivavtal Må-
leriföretagen tecknat. Utöver avtal med Målarförbundet innefattas även avtal 
med Ledarna, Unionen och Sveriges Ingenjörer. Vid utträde från Måleriföreta-
gen är företaget bundet till Kollektivavtalet resterande del av avtalsperioden.

Jag har tagit del av informationen kring kollektivavtal

Bifogas till ansökan

Kopia av registeringsbevis från Bolagsverket.

Kopia av registerutdrag med SNI-kod 43341 från Skatteverket

Kopia av senaste bokslut. Finns ej detta uppges två referenser hos redan 

befintlig medlem i Måleriföretagen.

OrtPostnummer

Postadress OrtPostnummer

BEHANDLING AV ANSÖKAN

Behandling av ansökan fylls i av Måleriföretagen

Från och med

Ort och datum

Namn- 
förtydligande

Namnteckning

Datum



VI ACCEPTERAR FÖLJANDE VILLKOR

BILAGA 1

OMFATTNING NÖJD-KUND-GARANTI

Företagsnamn

Företag

Ort och datum

Namn- 
förtydligande

Namnteckning

Företaget accepterar – och förpliktar sig i och med sitt medlemskap 
att följa reglerna i Måleriföretagen i Sveriges Nöjd Kund Garanti, NKG: 

Förtydligande:
•  Garantin gäller när en, vid måleriarbetets start, fullvärdig medlem i 

Måleriföretagen utför måleriarbeten varvid konsumenttjänstlagen är 
tillämplig. 

•  Undertecknande företag förbinder sig genom undertecknande av 
denna handling följa Allmänna reklamationsnämndens (ARN) beslut 
eller rekommendation. Om medlemsföretaget inte följer Allmänna 
reklamationsnämndens beslut eller rekommendation eller på annat 
sätt motverkar garantins syfte kan företaget efter beslut i Måleriföre-
tagens styrelse komma att uteslutas ur Måleriföretagen.

•  För det fall att medlemsföretaget inte följer beslutet i ARN utgår ersätt-
ning från NKG i enlighet med villkoren nedan. Måleriföretagen har 
därefter från undertecknande företag rätt att – regressvis – återkräva 
betald ersättning utan avräkning till det avhjälpande företaget.

Allmänt

Måleriföretagen står för kvalitet och professionalitet. NKG är 
en tydlig manifestation från Måleriföretagens sida som syftar 
till att understryka organisationens och medlemsföretagens 
kvalitet och professionalitet.

Omfattning

Två års garanti gäller för konsumenter som anlitar ett med-
lemsföretag i Måleriföretagen för måleriarbeten. Måleriföreta-
get ska ha utfört måleri arbeten åt en konsument som äger eller 
hyr en- eller två familjshus, fritidshus eller bostadsrätt.

1.  Medlemsföretag i Måleriföretagen är skyldiga att följa All-
männa Reklamationsnämndens beslut, nedan kallad ARN.

2.  Om medlem i Måleriföretagen inte rättar fel och brister i 
enlighet med vad som rekommenderas av ARN inom tre (3) 
månader från beslutsdatum, har konsumenten rätt att er-
hålla rättelse av NKG. Konsument anlitar i sådant fall annat 
medlemsföretag i Måleriföretagen för att avhjälpa de ARN 
konstaterade felen. Måleriföretagen ersätter då upp till 2 
prisbasbelopp av konsumentens faktiska kostnader för av-
hjälpandet. Måleriföretagen kommer sedan regressvis krä-
va åter utbetald ersättning från ursprungs företaget.

3.   Måleriföretagens förpliktelse i nu sagda avseende är be-
gränsad till högst två prisbasbelopp - gällande vid den tid-
punkt då konsumenten vänder sig till Allmänna reklama-
tionsnämnden.

NKG gäller under förutsättning att:

•  Besiktning har skett av Måleriföretagen godkänd fackmäs-
sigt kunnig besiktningsman.

•  Konsumenten anmäler felet eller bristen till ARN inom skä-
lig tid efter det att brist eller fel konstaterats.

•  För att Måleriföretagens NKG ska kunna användas måste 
konsumenten hänskjuta frågan till NKG senast två måna-
der efter garantitidens utgång. 

Garantin gäller inte:

•  Om konsumenten underlåter att iaktta denna tidsgräns 
förlorar han helt enkelt rätten att göra bristen eller felet 
gällande.

•  NKG är inte tillämplig då företaget i fråga gått i konkurs/
likvidation.

•  Om andra fonder, försäkringar etc. kan trygga konsument-
ens rätt.

Organisations-
nummer –

Nöjd Kund Garanti

Villkor för Måleriföretagen i Sveriges Nöjd Kund Garanti
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ETISKA REGLER

Reglerna syftar till att få samhällsbyggnadssektorns aktörer 
att uppträda och handla på ett sådant sätt att den utgör en 
respekterad del av Svenskt Näringsliv.

Reglerna skall leda till konkurrens och likabehandling av 
företag eller annan aktör, oberoende av storlek. Reglerna skall 
också stimulera samhällsbyggnadssektorns aktörer att upp-
fylla samhällets förväntningar på den goda organisationen, 
bl.a. avseende kvalitet, miljö- och arbetsmiljö.

Samhällsbyggnadssektorns aktörer skall sträva efter att vara 
attraktiva arbetsplatser som skapar långsiktiga värden för 
kund och samhälle.

1.  Aktör inom samhällsbyggnadssektorn skall inte åta sig upp-
drag som strider mot allmän rättsuppfattning, eller på annat 
sätt kan anses oacceptabelt från allmän synpunkt. Aktör 
skall verka för sund konkurrens och iaktta god marknads-
föringssed.

2.  Samarbetet med övriga parter inom ramen för ett uppdrag 
skall präglas av korrekta aff ärsrelationer, tydliga avtal och 
ömsesidig respekt.

3.  Aktör inom samhällsbyggnadssektorn skall inta en strikt 
hållning till s.k. kontakt- och relationsskapande åtgärder i 
form av t.ex. otillbörliga gåvor eller resor.

4.  Aktör inom samhällsbyggnadssektorn får inte anlita eller 
samarbeta med oseriösa aktörer. S k svartjobb skall aktivt 
motverkas.

5.  Aktör inom samhällsbyggnadssektorn skall utföra sitt 
uppdrag fackmässigt och inom ramen för god aff ärssed . 
Alla uppdrag skall genomföras med sådan kompetens och 
sådana resurser som behövs för uppgiften .

6.  Aktör inom samhällsbyggnadssektorn får inte skada övriga 
parters eller kollegors anseende genom att opåkallat och 
utan saklig grund yttra sig kritiskt om deras förhållanden.

För att följa efterlevnaden av dessa etiska regler fi nns Sam-
hällsbyggnadssektorns Etiska Råd med en särskild instruktion.

Samhällsbyggnadssektorns Etiska regler ska stimulera med-
lemmarna att uppfylla samhällets förväntningar på det goda 
företaget, bland annat avseende miljö- och arbetsmiljöhänsyn, 
jämställdhet och icke-diskriminering. Etiska Rådet prövar 
anmälningar om överträdelser av de etiska reglerna. Rådet 
består av ledamöter från byggsektorns olika delar samt en 
obunden ordförande.

www.byggsektornsetiskaregler.se

BILAGA 2

Samhällsbyggnadssektorns 
etiska regler
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§ 1 Måleriföretagens ändamål

Måleriföretagen i Sverige (nedan kallad Måleriföretagen) är ett 
bransch- och arbetsgivareförbund samt medlemsorganisation 
inom Svenskt Näringsliv.

Måleriföretagen har till ändamål att, i enlighet med dessa och 
Svenskt Näringslivs stadgar, i en riksorganisation sammanföra 
företag inom måleribranschen för att tillvarata gemensamma 
intressen inom måleribranschen. Måleriföretagens särskilda 
uppgifter är:

1. att stimulera utveckling inom måleribranschen;

2.  att i kollektivavtal reglera arbetsförhållandena i måleri-
branschen, samt förhandla, biträda och på annat sätt bistå 
medlemmarna vid uppkommande tvister och motsätt ningar 
mellan dem och deras anställda;

3.  att i lagstiftningsfrågor som rör måleribranschen, tillvarata 
medlemmarnas intressen;

4.  att motverka illojal konkurrens inom måleribranschen;

5.   att fortlöpande lämna medlemmarna information om Måleri-
företagens verksamhet samt om branschens utveckling;

6.   att genom av Måleriföretagen fastställt och registrerat för-
eningsmärke, samla Måleriföretagens medlemmar under 
gemensam beteckning;

7.   att uppehålla ett gott samarbete med andra arbetsgivar- 
och branschorganisationer.

§ 3 Medlemskap

Medlemmar i Måleriföretagen kan vara:

a.  Företag inom måleribranschen som är medlem i ansluten 
regionförening (s.k direkt medlem).

b.  Företag som bedriver annan likartad verksamhet och önskar 
ansluta sig (s.k direktansluten).

c.  Medlemmar enligt ovan defi nieras som aktiva medlemmar.

d.  Person som upphört att bedriva måleriverksamhet men 
som önskar kvarstå i Måleriföretagen (s.k passiv medlem).

e.  Passiv medlem har närvarorätt och yttranderätt i förening-
ens verksamhet men ej rösträtt.

f.  Medlem åtnjuter de rättigheter, som åtföljer medlemskapet, 
från och med den dag de i dessa stadgar föreskrivna avgift-
erna erlagts och stadgeenliga åtaganden uppfyllts.

§ 4 Medlemsinträde

Ansökan om inträde i Måleriföretagen som direkt medlem en-
ligt § 3 mom a) ska upprättas skriftligen på fastställd blankett 
och inges till regionförening i två exemplar. 

Ansökan om inträde i Måleriföretagen som direktansluten 
medlem enligt § 3 mom b) ska upprättas skriftligen på fastställd 
blankett och inges till Måleriföretagens styrelse i två exemplar.

Sökanden ska skriftligen godkänna såväl Måleriföretagens 
som Svenskt Näringslivs stadgar.

Aktiv medlem i Måleriföretagen är medlemsföretag i Svenskt 
Näringsliv och skall följa såväl dess stadgar som de särskilda avtal 
som träff as mellan Svenskt Näringsliv och Måleriföretagen.

Ansökan om inträde i Måleriföretagen såsom passiv medlem 
enligt § 3 mom d) ska insändas skriftligen och inges till berörd 
regionförening.

§ 5 Medlems skyldigheter m.m

De till Måleriföretagens anslutna direkta eller direktanslutna 
medlemmarna är skyldiga: 

1.  att noga ställa sig till efterrättelse dels Måleriföretagens 
stadgar, dels de beslut, som fattas med stöd av nämnda 
stadgar, och dels de föreskrifter, som lämnas av kongress 
eller av Måleriföretagens styrelse. Medlemmar i Måleri-
företagen är obligatoriskt anslutna till Måleriföretagens 
Nöjd Kund Garanti med alla dess rättigheter och skyldig-
heter som därav följer, se Regler för Nöjd Kund Garanti.

2.  att vid behandling av inträdesansökan till regionförening 
objektivt beakta de inträdeskrav Måleriföretagen fastställt.

3.  att låta sitt medlemskap i Måleriföretagen omfatta samt-
liga arbetstagare som är anställda i verksamhet för vilken 
anslutning till Måleriföretagen skett.

  Har medlemsföretag ägarintressen också i andra företag 
som bedriver måleriverksamhet ska medlemskapet omfatta 
även dessa företag.

BILAGA 3

Måleriföretagen i Sveriges stadgar

Den 29 januari 2016
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 Undantag kan medges av Måleriföretagens styrelse.

4.  att till styrelsen för vederbörande regionförening anmäla hos 
företaget uppkommen arbetstvist eller inträff ad arbetsin-
ställelse, blockad eller bojkott eller därmed jämförlig åtgärd.

  Direktansluten medlem insänder anmälan direkt till Måleri-
företagens styrelse.

5.  att inte säga upp kollektivavtal eller ingå i förhandling om 
sådant avtal utan Måleriföretagens styrelses medgivande.

6.  att inte träff a kollektivavtal utan att först inhämta godkän-
nande av Måleriföretagens styrelse och inte heller tillämpa 
arbetsvillkor i strid med gällande kollektivavtal eller Måleri-
företagens styrelses beslut.

7.  att inte under pågående strejk, lockout eller annan arbets-
konfl ikt, i strid med Måleriföretagens styrelses beslut, direkt 
eller indirekt bereda arbete åt eller på annat sätt under-
stödja strejkande, utestängda eller på annat sätt av kon-
fl ikten berörda arbetstagare.

8.  att inte tillgripa lockout utan godkännande av Måleriföre-
tagens styrelse.

9.  att ovillkorligen upprätthålla enligt dessa stadgar beslutad 
lockout.

10.  att stadgeenligt erlägga fastställda avgifter till Måleriföre-
tagen samt Måleriföretagens Serviceaktiebolag.

11.  att efterkomma de bestämmelser till motarbetande av illojal 
konkurrens inom måleribranschen som dessa stadgar 
innehåller eller de stadgeändringar som vid kongress kan 
komma att beslutas.

12.  att ställa sig Måleriföretagen delgivna beslut till efterrät-
telse samt på angiven tid till Måleriföretagen insända infor-
drade meddelanden eller uppgifter.

13.  att, för den händelse medlem åsidosatt någon av ovan an-
givna skyldigheter, betala det vite som Måleriföretagens 
styrelse i varje enskilt fall fi nner skäligt enligt de grunder 
som anges i dessa stadgar.

§ 6 Medlems- och serviceavgifter

a.  Direkta och direktanslutna medlemmar ska årligen till 
Måleriföretagen och till Måleriföretagens Serviceaktie-
bolag erlägga medlems- och serviceavgifter, vilkas storlek 
beslutas av Måleriföretagens kongress/stämma.

b.  Direkta medlemmar ska årligen till berörd regionförening 
och till dess Serviceaktiebolag erlägga medlems- och ser-
viceavgifter, vilkas storlek beslutas av regionföreningens 
årsmöte.

c.  Sverigestyrelsen kan efter ansökan bevilja undantag för 
medlem, helt eller delvis, att erlägga ovanstående avgifter.

d.  Aktiv medlem är också skyldig att betala de avgifter som 
beslutas av Svenskt Näringsliv.

§ 7 Skadestånd

a.  Bryter medlem mot bestämmelserna i § 5 mom 6) och mom 
8) åligger det vederbörande att erlägga ett vite, som mot-
svarar den ersättning för arbete som utbetalts till arbets-
tagare vilken i strid med bestämmelserna beretts arbete.

b.  Bryter medlem mot bestämmelserna i övrigt i dessa stadgar 
åligger det vederbörande att erlägga ett vite, som fastställs 
av Måleriföretagens styrelse. Viten tillfaller, såvida ej annat 
beslutas, Måleriföretagen.

  Kostnaderna för indrivning av viten ska erläggas av medlem.

§ 8 Måleriföretagens ledning och fi rma

a.  Måleriföretagens angelägenheter handhas av en Sverige-
styrelse, bestående av ordförande samt nio ordinarie leda-
möter jämte nio personliga suppleanter. Vid förfall för le-
damot ska i första hand den personliga suppleanten 
inkallas. Varje regionförening (7 st) ska vara representerad i 
Sverige styrelsen. Övriga två mandat (ordinarie ledamot med 
personlig suppleant) föreslås av Måleriföretagens valut-
skott. För att vara valbar till de två fria mandaten behöver 
personen ej representera ett medlemsföretag. Den valda 
styrelsen ska tillika vara styrelse i Måleriföretagens Service-
aktiebolag.

  Mandatperioden för samtliga styrelsemandat är två år. 
Kongressen utser ordförande, två fria mandat samt leda-
möter och suppleanter från regionföreningarna Skåne och 
Mitt jämna år. Ledamöter och suppleanter från regionför-
eningarna Öst, Stockholm, Sydost, Väst och Norr utses 
ojämna år. Avgående styrelseledamot kan återväljas.

b. Styrelsen utser inom sig vice ordförande.

c.  Styrelsen utser inom sig ett presidie bestående av styrel-
sens ordförande och viceordförande samt verkställande 
direktören. Presidiet äger utöva styrelsens stadgeenliga 
befogenheter enligt den fullmakt som styrelsen lämnar. 
Presidiet äger rätt att adjungera fl er ledamöter vid behov

d.  Styrelsen antar och entledigar verkställande direktören.

e.  Verkställande direktören handhar ledningen av Måleriföre-
tagens löpande verksamhet i enlighet med de direktiv som 
lämnas av styrelsen.

f.  Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller då 
minst tre ledamöter så yrkar och styrelsen är beslutsmässig, 
då minst sex av dess ordinarie ledamöter eller suppleanter 
för dem är närvarande.

  Vid röstning inom styrelsen gäller den mening, varom fl er-
talet enar sig. Uppstår lika röstetal, fäller ordförandens röst 
utslaget. I behandling av ärende, som angår någon enskild 
ledamot, må denne ej delta.

g.  Måleriföretagens fi rma, tecknas förutom av styrelsen, av 
ordföranden, vice ordföranden och verkställande direktören 
två i förening eller av den eller dem som styrelsen därtill 
bemyndigar. Verkställande direktören äger teckna Måleri-
företagens fi rma i angelägenheter som rör den löpande 
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förvaltningen samt företräda Måleriföretagen inför dom-
stolar och myndigheter.

h. Styrelsen åligger särskilt att:

 –  verka för det i § 1 angivna ändamålet samt att i övrigt 
arbeta för främjande av Måleriföretagens syften.

 –  i samråd med Svenskt Näringsliv och i enlighet med 
dess stadgar handlägga kollektivavtalsfrågor inom 
Måleriföretagens område och även vidta åtgärder 
med anledning av förestående eller pågående strejk, 
lockout eller annan kollektiv stridsåtgärd.

 –  samråda med Svenskt Näringsliv om frågor som är av 
särskild vikt i förhållandet mellan arbetsgivare och 
arbetstagare.

 –  förbereda ärenden till Måleriföretagens kongresser 
samt att verkställa av Måleriföretagens kongresser 
fattade beslut.

 –  sörja för att Måleriföretagen har en tillfredsställande 
organisation och om så befi nns ändamålsenligt, för-
lägga viss verksamhet till en särskild juridisk person.

 –  svara för att avgifter inkasseras och att Måleriföreta-
gens bokföring noggrant fullgörs samt att förvaltning-
en av Måleriföretagens tillgångar är ordnad på ett be-
tryggande sätt och att behörig kontroll häröver fi nns.

 –  före den 30 november varje år upprätta årsredovisning 
och koncernredovisning.

 –  handlägga kollektivavtalsfrågor och därtill hörande 
angelägenheter.

 –  tillse, att Måleriföretagens stadgar noga efterlevs.

i.  Styrelsens ordförande, vice ordförande samt övriga styrel-
seledamöter och suppleanter dessutom förtroendevalda 
revisorer och utskottsledamöter är berättigade till arvoden 
enligt av kongressen fastställda grunder.

j.  Om beslut eller åtgöranden inom Måleriföretagen anses 
böra komma till allmänhetens kännedom, får meddelanden 
därom endast lämnas av styrelsen eller den styrelsen där-
till utser.

k.  Utse ledamot/ledamöter till Svenskt Näringslivs styrelse 
och representant till Svenskt Näringslivs stämma.

§ 9 Revision

Räkenskapsår är tiden från och med den 1 september till och 
med den 31 augusti. 

Måleriföretagens styrelses och verkställande direktörens för-
valtning samt Måleriföretagens årsredovisning, koncernredo-
visning och räkenskaper skall, i den omfattning god revisionssed 
bjuder, granskas av tre revisorer, som jämte tre suppleanter 
utses av kongressen. Av revisorerna skall en vara auktoriserad 
revisor. Denne väljs som namngiven person från den revisions-
byrå som kongressen utser. Slutar denne utser revisionsbyrån 
ersättare.

Detsamma gäller suppleanten för denne.

Revisorerna skall när som helst äga tillgång till Måleriföreta-
gens räkenskaper och handlingar.

Före den 30 november varje år skall räkenskaperna jämte Måleri-
företagens årsredovisning och koncernredovisning överlämnas 
till revisorerna, vilka efter verkställd granskning skall avlämna 
revisionsberättelse före den 31 december. Måleriföretagens 
årsredovisning och koncernredovisning samt revisorernas 
berättelse skall utsändas till samtliga regionföreningar.

§ 10 Regionföreningar

a.  Riket ska indelas i regionföreningar enligt beslut på kon-
gress.

b.  Regionförenings stadgar ska vara godkända av Måleri-
företagen. I stadgarna ska följande bestämmelse ingå:

 ”Föreningen ska tillhöra Måleriföretagen”.

b. Regionen ska senast den 1:a december:

 –  välja en ledamot och personlig suppleant till kongres-
sens valutskott.

 –  välja distriktets ordinarie ledamot med personlig 
suppleant till Måleriföretagens styrelse i enlighet med 
den fördelning som anges i § 8 mom a.

 utöver punkterna ovan, kan regionen.

 –  nominera till valutskottet ytterligare en eller fl era leda-
möter till Måleriföretagens styrelse. Ovanstående per-
soners mandat påbörjas på den kommande kongressen.

c. Regionen ska senast den 1:a december jämna år:

 –  välja regionens ordinarie ledamot med personlig supp-
leant till Måleriföretagens styrelse i enlighet med den 
fördelning som anges i § 8 mom a.

   Ovanstående personers mandat påbörjas på den 
kommande stämman.

§ 11 Måleriföretagens kongress

a.  Måleriföretagens kongress ska hållas före april månads 
utgång jämna år, på plats, som styrelsen bestämt.

b.  Extra kongress hålls, då Måleriföretagens Sverigestyrelse 
så fi nner erforderligt, dessutom på framställning av reviso-
rerna eller då minst tre regionföreningar så påyrkar. Sådant 
yrkande skall framföras skriftligen och med angivande av 
ärendet.

  I kallelse till extra kongress skall anges de ärenden, som 
skall förekomma. Andra ärenden får inte behandlas.

c.  Kallelse till ordinarie kongress skall ske minst 30 dagar före 
kongressens hållande. Till extra kongress sker kallelse 
minst 8 dagar i förväg. 

  I kallelse till ordinarie kongress ska de ärenden anges, som 
ska behandlas. Andra ärenden än de angivna får inte före-
komma till avgörande om inte samtliga mötesdeltagare är 
ense om det. 

  Motioner och ärenden, som ska behandlas av ordinarie 
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företagens styrelse senast den 1 december året innan kon-
gressen.

d.  Vid kongressen ska fi nnas ett valutskott, bestående av en 
representant för varje regionförening. Dessa representanter 
ska vara valda vid regionföreningarnas årsmöten.

  Uppgift om vald ledamot till valutskottet jämte suppleanter 
för dessa ska vara inkommen till Måleriföretagen senast 
den 31 december. Ordförande samt viceordförande för 
utskottet väljs av kongressen.

 Valutskottet arbetar fram till och med nästa kongress.

  Måleriföretagens Sverigestyrelse ansvarar för att valut-
skottets ledamöter, när så behövs, bereds tillfälle till infor-
mationsutbyte i god tid före kongressen.

e.  Vid ordinarie kongress skall följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande vid kongressen.

 2.  Val av två justeringsmän att jämte kongressens ord-
förande justera kongressens protokoll.

 3. Justering av röstlängd.

 4. Fråga om kongressen blivit behörigen utlyst.

 5.  Redovisning av anmälda ledamöter till tillträdande 
valutskott samt val av ordförande resp viceordförande 
i utskottet.

 6.  Fastställande av Måleriföretagens årsredovisningar och 
koncernredovisningar samt revisorernas berättelser.

 7.  Fråga om ansvarsfrihet för Måleriföretagens Sverige-
styrelses ledamöter och verkställande direktören.

 8.  Fastställande av budget samt fastställande av med-
lems- och serviceavgifter för tiden fram till nästa ordi-
narie kongress.

 9.  Fastställande av arvoden till Måleriföretagens Sverige-
styrelses ordförande, vice ordförande samt övriga 
styrelseledamöter och suppleanter även som förtroen-
devalda revisorer och utskottsledamöter.

 10.  Behandling av föreliggande framställningar från Måleri-
företagens Sverigestyrelse jämte motioner från region-
föreningar samt från enskilda medlemmar.

 11. Val av styrelseledamöter enligt § 8 mom a

 12. Val av tre revisorer och tre revisorssuppleanter.

§ 12 Måleriföretagens stämma

a.  Måleriföretagens stämma ska hållas före april månads 
utgång ojämna år, på plats, som styrelsen bestämt.

b.  Kallelse till ordinarie stämma skall ske minst 30 dagar före 
stämmans hållande. I kallelse tillstämman ska de ärenden 
anges, som ska behandlas.

c. Vid stämman skall följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande vid stämman

 2.  Val av två justeringsmän att jämte stämmans ordförande 
justera stämmans protokoll

3 J t i ö tlä d

 4. Fråga om stämman blivit behörigen utlyst.

 5.  Fastställande av Måleriföretagens årsredovisningar och 
koncernredovisningar samt revisorernas berättelser.

 6. Val av styrelseledamöter enligt § 8 mom a.

§ 13 Representations- och rösträtt

a.  Regionförening äger delta i Måleriföretagens kongresser 
och stämmor med ombud i relation till den avgift som 
medlemmar som har säte i regionföreningen har inbetalt 
under föregående verksamhetsår. Den sammanlagda med-
lemsavgiften delas med 600 PBB. Resultatet avrundas till 
närmsta högre heltal och motsvarar då antalet ombud som 
regionförening erhåller.

Ombuden äger en sammanlagd rösträtt som beräknas på sam-
ma sätt som ovan men dock med dividenden 10 PBB.

Har regionförening under minst tre månader varit indragen i 
konfl ikt, ska representations- och rösträtt baseras på de avgif-
ter som erlagts under närmast förfl utna konfl iktfria verksam-
hetsår.

Representeras regionförening av fl era ombud äger regionför-
eningen bestämma vilket eller vilka av ombuden som ska utöva 
den regionföreningen tillkommande rösträtten.

Har regionförening inte meddelat att visst eller vissa ombud 
äger utöva rösträtten, fördelas rösterna lika mellan regionför-
eningens närvarande ombud.

Vid ojämnt röstetal tillfaller den överskjutande rösten det först 
anmälda ombudet.

b. Direktansluten medlem äger delta i Måleriföretagens kon-
gresser och får rösträtt beräknad på samma sätt som det som 
stadgas för regionföreningarna.

c. Annan medlem än ovan nämnts äger delta i Måleriföreta-
gens kongresser men äger ej rösträtt.

d. Kongress/stämma är beslutsmässig med det antal ombud, 
som efter kallelse i vederbörlig ordning deltar på förhandling-
en.

e. Inget ombud/medlem kan varken på regionförenings möte, 
årsmöte eller vid Måleriföretagens kongress eller stämma 
inneha mer än 1/3 av rösterna vid aktuell förhandling.

§ 14 Skiljedom

Uppkommen tvist rörande skadeståndsskyldighet eller eljest 
mellan medlem och Måleriföretagen skall avgöras enligt gällan-
de lag om skiljemän.

Rör tvisten Måleriföretagens styrelses beslut, varigenom med-
lem förklarats skyldig betala skadestånd eller vite, och har 
medlem underlåtit att inom fjorton dagar, efter det att Måleri-
företagens styrelses beslut i rekommenderad skrivelse eller på 
annat sätt bevisligen tillställts medlemmen, hos Måleriföretagen 
göra framställning om skiljemannaförfarandets tillämpning, 
skall denne anses ha godkänt nämnda beslut.

STADGAR – SIDAN 4 av 5



§ 15 Avtalsrörelser och arbetsmarknadskonfl ikter

a.  Förslag till kollektivavtal eller till ändringar däri, avsett att 
föreläggas arbetstagarnas organisationer, ska vara godkänt 
av Måleriföretagens styrelse. Förhandlingar om kollektiv-
avtal eller ändringar däri ska för Måleriföretagens del föras 
av förhandlingsdelegerade, som utses av Måleriföretagens 
styrelse.

b.  Vid region förhandling träff at kollektivavtal blir gällande 
först sedan det godkänts av Måleriföretagens styrelse.

c.  Måleriföretagens styrelse äger besluta om lockout eller 
annan kollektiv stridsåtgärd samt vidta åtgärder med an-
ledning av förestående eller pågående strejk eller annan 
arbetskonfl ikt.

d.  Medlem är under de villkor och i den omfattning som anges 
i Svenskt Näringslivs stadgar berättigad till ersättning för 
uppkommen skada genom strejk eller lockout.

d.  Det ankommer på regionförening att till Måleriföretagen 
omedelbart vidarebefordra från medlem inkommen anmä-
lan enligt § 5 pkt 4 och tillse att medlem fullgör sina skyl-
digheter mot Måleriföretagen.

§ 16 Föreningens logotype

Medlem i Måleriföretagen äger rätt att använda Måleriföreta-
gens logotype i sin aff ärsmässiga verksamhet förutsatt att med-
lemmen presterar en enligt gängse aff ärssed fullgod produkt.

Skulle medlem begagna märket på ett sätt som Måleriföreta-
gens styrelse eller styrelse för regionförening anser illojalt mot 
andra kolleger eller på annat sätt otillbörligt, kan Måleriföreta-
gens styrelse på eget initiativ eller på framställning av företagen 
undersökning frånta medlemmen rätten att använda märket.

§ 17 Utträde, uteslutning och överlåtelse

a.  Medlemskap i Måleriföretagen och i Svenskt Näringsliv 
upphör vid det hel- eller halvårsskifte som inträff ar näst efter 
sex månader sedan skriftlig uppsägning från medlem-
mens, regionföreningens respektive Måleriföretagens sty-
relses sida ägt rum. Medlemskapet i Måleriföretagen 
upphör också om företaget på annat sätt upphör att vara 
medlemsföretag i Svenskt Näringsliv.

  Medlem som brutit mot dessa och Svenskt Näringslivs 
stadgar eller med stöd därav lämnade föreskrifter, eller som 
i övrigt i väsentligt hänseende agerat i strid mot Måleri-
företagens ändamål, får av Måleriföretagens styrelse ute-
slutas ur Måleriföretagen.

  Medlem som underlåter efterkomma uppmaning att inbe-
tala förfallna medlems- och serviceavgifter till Måleriföre-
tagens och till Måleriföretagens Serviceaktiebolag skall av 
Måleriföretagens styrelse uteslutas ur Måleriföretagen.

  Utan iakttagande av uppsägningstid kan Måleriföretagens 
styrelse i särskilda fall besluta om medlems omedelbara 
utträde.

b.  Uppsägning av medlemskap i regionförening ska samtidigt 
räknas som uppsägning i förhållande till Måleriföretagen 
med tillämpning av den i punkt a) angivna uppsägnings-
tiden.

c.  Medlem, vars medlemskap uppsagts av regionförening 
respektive Måleriföretagens styrelse, må av Måleriföreta-
gens styrelse fråntas rätten att delta i kongresser och sam-
manträden inom Måleriföretagen.

d.  Den, som upphör att vara medlem i Måleriföretagen, äger 
ej återfå något av vad han till Måleriföretagen inbetalt eller 
erhålla någon andel av Måleriföretagens tillgångar.

e.  Övergår rörelse, vilken drivs av medlem, till annan inneha-
vare, som icke är medlem, ska fortsatt medlemskap prövas 
av berörd regionförening respektive av Måleriföretagens 
styrelse.

  Godkänns ansökan anses den nye innehavaren ha inträtt i 
den förre innehavarens alla rättigheter och skyldigheter i 
förhållande till Måleriföretagen och Svenskt Näringsliv.

§ 18 Måleriföretagens fonder

Måleriföretagen förvaltar följande fonder:

August och Hans Berggrens minnesfond, Axel Fallgrens fond, 
J L Högbergs donationsfond, Norrlands Målaremästarefören-
ings stipendiefond, Premiefonden för lärlingar samt Målerifö-
retagens Garantifond.

§ 19 Stadgeändring

Förslag till ändring av dessa stadgar behandlas endast vid ordi-
narie kongress och fordras för sådant besluts fattande 2/3 ma-
joritet. Stadgeändringen är inte giltig förrän Svenskt Näringsliv 
godkänt densamma.

Avser beslutet ökning av medlemmarnas ekonomiska förplik-
telser fordras dock för besluts fattande 3/4 majoritet.

§ 20 Måleriföretagens upplösning

Beslut om Måleriföretagens upplösning skall för att vara gällan-
de fattas med 4/5 majoritet på två kongresser, varav en ordinarie 
kongress. Kongressen beslutar därvid hur med Måleriföretagens 
tillgångar skall förfaras.
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