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ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET 

§ 1 Föreningens ändamål 
Svensk Industriförening Sinf är en 
sammanslutning av organisationer och 
företag med ändamål att företräda och 
främja medlemmarnas och de mindre och 
medelstora företagens intressen. 

 
 

§ 2 Föreningens organisation 
Föreningen är uppbyggd såsom en 
centralorganisation sammansatt av särskilda 
underavdelningar för de olika 
verksamhetsgrenarna. 

§ 3 Firma och firmateckning 
Föreningens firma, som är Svensk 
Industriförening Sinf tecknas förutom av 
Styrelsen av den eller dem Styrelsen därtill 
utser. 

 

§ 4 Föreningens märke 
Föreningen innehar ett inregistrerat 
varumärke (kollektivmärke), vilket 
medlemmarna har rätt att använda. 

 

§ 5 Föreningens verksamhet 

Föreningens verksamhet 

Näringspolitisk verksamhet 

http://www.sinf.se/
mailto:info@sinf.se


Föreningen skall verka för sitt ändamål 
genom: 

• Opinionsbildning i massmedia och 
via myndighetskontakter samt i 
organisationer, kommittéer, 
referensgrupper och styrelser 

• Remissyttranden 

Kollektivavtalsverksamhet 

Föreningen äger rätt att för de 
medlemsföretag och medlemsgrupper, vilka 
lämnat föreningen förhandlingsfullmakt, 
förhandla och träffa avtal om anställnings- 
och lönevillkor med centrala och lokala 
arbetstagarorganisationer. 

 

§ 6 Föreningens säte 
Föreningen har sitt säte i Stockholm. 

 
§ 7 Direktanslutna branschföreningar 
Med direktansluten branschförening avses 
en förening av företag, vilka är direkt 
bekräftade som medlemmar i såväl 
föreningen som aktuell branschförening. 
Endast företag som är medlem i föreningen 
kan vara medlem i en direktansluten 
branschförening. Branschföreningarnas 
uppgifter är att: 

 

1. Företräda, hävda och utveckla 
ifrågavarande branschs speciella intressen 
och i alla förekommande sammanhang 
representera det gemensamma 
branschintresset. 

 

2. Efter här nedan angivna grunder utse 
representanter till föreningens 
Fullmäktigesammanträde. 

 

3. Efter anmodan gå föreningen tillhanda 
med upplysningar, uttalanden eller yttranden 
i branschfrågor. 

 

4. Årligen efter branschföreningens årsmöte 
till föreningen översända uppgift på valda 
Fullmäktigeledamöter. 

 

Branschföreningen, vars stadgar skall 
underställas Styrelsen för godkännande, 
skall inom sig själv välja styrelse, utse 

ordförande samt årligen avhålla ett årsmöte. 
Inom branschförening kan lokal 
branschförening bildas. Sådan 
lokalbranschförening skall fastställa stadgar, 
vilka skall underställas Styrelsen för 
godkännande, utse styrelse med ordförande 
samt årligen avhålla ett årsmöte. 
Underavdelning/direktansluten 
branschorganisation, som så önskar, kan 
etablera en från Svensk Industriförening Sinf 
obunden organisation. Sådan organisation 
skall erbjudas kollektivt medlemskap i 
Svensk Industriförening Sinf. 

 

§ 8 Kollektivt anslutna organisationer och 
branschföreningar 
Efter prövning av Styrelsen kan till 
föreningen kollektivt anslutas utanför 
föreningens ram bildade organisationer, 
vilka accepterar att verka för föreningens 
ändamål och syften. Medlem i kollektivt 
ansluten organisation får genom anslutning 
tillgång till samtliga medlemsförmåner som 
tillkommer medlem i övriga 
underavdelningar, såvida det inte i avtal 
med organisationen undantagits vissa 
medlemsförmåner. Villkoren för sådan 
organisations anslutning, representation i 
Fullmäktige m m, fastställs av Styrelsen 
enligt överenskommelse med kollektivt 
ansluten organisation. 

 

§ 9 Allmänna Företagsgruppen 
Allmänna Företagsgruppen utgör den 
underavdelning, till vilken hänförs de 
medlemsföretag som valt att ej ansluta sig 
till någon branschförening i någon av 
föreningens direktanslutna 
branschföreningar. Representanter för 
Allmänna Företagsgruppen till föreningens 
Fullmäktige utses av Fullmäktige på förslag 
av föreningens valberedning, om inte 
Allmänna Företagsgruppen konstituerar sig 
och på årsmöte utser representanter i 
enlighet med § 7. 

 

§ 10 Kollektivavtalsverksamheten 
Kollektivavtalsservice ges av föreningens 
servicebolag mot särskild ersättning. 



§ 11 De affärsdrivande organen 
AB Sinf Konsult skall äga ett aktiekapital 
vars storlek bestämmes av Styrelsen. 

 

Styrelsen för det servicebolag som är 
tillskapat för driften av verksamheten utgörs 
av styrelsen i Svensk Industriförening Sinf. 

För andra helägda bolag skall styrelsen 
bestå av tre personer som väljs ur Svensk 
Industriförening Sinfs styrelse. 

 

Aktierna i de respektive bolagen skall vid 
bolagsstämmor genom fullmakt från 
föreningen representeras av tre av Styrelsen 
utsedda personer, vilka i sina omröstningar 
och beslut är förpliktade att följa direktiv som 
kan lämnas av Fullmäktige eller Styrelsen. 

 

MEDLEMMAR M M 
 
§ 12 Medlemskap 
Ansökan om medlemskap skall göras 
skriftligen och ställas till såväl Styrelsen som 
aktuell underavdelning. Beviljar 
direktansluten branschförenings styrelse 
ansökan anses även medlemskapet i 
föreningen preliminärt godkänt. Definitivt 
godkännande av medlemskap beslutas av 
Styrelsen. Preliminärt medlemskap i 
Allmänna Företagsgruppen beviljas av 
föreningens Presidium eller den eller de 
Presidiet därtill förordnar. 

 

§ 13 Olika slag av medlemmar 
Medlem i föreningen kan vara antingen aktiv 
eller passiv. 

 

1. Till aktiv medlem kan antagas mindre 
eller medelstort företag. Företag, som är 
medlem i kollektivt ansluten organisation, 
erhåller kollektivt medlemskap i föreningen 
med rätt till fullt utnyttjande av föreningens 
samtliga servicegrenar såvida ej annat 
avtalats. 

 

2. Till passiv medlem kan antagas person, 
företag eller organisation med intresse för 
föreningens verksamhet. 

 

3. Till hedersledamot kan föreningens 
Fullmäktige utse person som på särskilt 

förtjänstfullt sätt främjat industrins eller den 
mindre och medelstora företagsamhetens 
utveckling. 

 
 

§ 14 Medlems rättigheter 
1. Aktiv medlem äger förslags- och rösträtt 
vid branschföreningarnas respektive 
Allmänna Företagsgruppens årsmöte och 
kan i den ordning nedan närmare stadgas 
inlämna förslag för behandling å 
Fullmäktigesammanträde. Varje 
röstberättigad medlem skall vid omröstning 
äga en röst. Röstberättigad är vid 
underavdelningarnas årsmöten den 
representant för medlem som är 
firmatecknare eller befullmäktigad att träffa 
för medlemmen bindande beslut. 

 

2. Passiv medlem äger rätt att övervara 
Fullmäktigesammanträde, dock utan att 
därmed äga rösträtt. 

 

§ 15 Medlems skyldigheter 
Medlem är skyldig att: 

 

1. I görligaste mån verka för föreningens 
syften och dess sammanhållning. 

 

2. Ställa sig dess stadgar och med stöd av 
dem fattade beslut till ovillkorlig efterrättelse. 

 

3. På anfordran lämna de uppgifter som 
erfordras för fastställande av avgiften till 
föreningens servicebolag. 

 

4. Förskottsvis betala de medlems- och 
serviceavgifter som Fullmäktige, Sinf:s 
styrelse och därtill berättigad 
underavdelnings årsmöte beslutar. Passiv 
medlem erlägger den årsavgift som bestäms 
av Styrelsen. Medlem har inte rätt att 
förmedla tjänster från föreningen till icke 
föreningsanslutna företag eller utomstående 
personer. 



§ 16 Medlemskapets upphörande 
 

1. Utträdande medlem är ej berättigad till 
någon del av föreningens tillgångar. 

2. Medlemskap i föreningen kan upphöra 
antingen genom utträde efter uppsägning 
eller genom utträde efter uteslutning. 

a. Uppsägning skall göras skriftligen och 
ställas till Styrelsen, varefter medlemskapet 
upphör vid det årsskifte som inträffar näst 
efter sex kalendermånader från 
uppsägningen. 

b. Uteslutning av medlem ur föreningen kan 
ske om medlem uppenbarligen motarbetar 
föreningen och dess strävanden eller skadar 
densamma. 

Uteslutningsbeslut kan fattas av Styrelsen 
och endast om 2/ 3 majoritet vinnes för 
beslutet. Beslutet kan överklagas å 
nästkommande ordinarie 
Fullmäktigesammanträde. Uteslutning av 
medlem ur föreningen med omedelbar 
verkan kan beslutas av föreningens 
Presidium i det fall medlem ej har fullgjort 
sina ekonomiska förpliktelser mot 
föreningen eller någon av dess 
underavdelningar och trots anmaning inte 
fullgör vad honom åligger. 

 

Uppsägning av medlemskap kan ej göras 
genom ombud eller kollektivt genom beslut 
av underavdelning. 

 

§ 17 Traktamentes- och reseersättningar 
Traktamentes- och reseersättningar skall 
debiteras föreningen inom tre månader från 
det sammanträde eller uppdrag till vilket 
ersättningen hänför sig. Försummas detta 
går den ersättningsberättigade förlustig vad 
han sålunda haft att fordra. 

 

ORGAN 
 
§ 18 Föreningens organ 
Föreningens organ är: 

 

1. Fullmäktige 

2. Styrelsen 
 

3. Presidiet 
 

4. Ev. kommittéer 
 

§19 Fullmäktige 
 

1. Fullmäktige är föreningens högsta 
beslutande instans. 

 

2. Fullmäktigeledamöterna väljs för högst 
två år i sänder av branschföreningarnas och 
Allmänna Företagsgruppens årsmöten och 
de kollektivt anslutna organisationerna. 
Ifrågavarande underavdelningar får utse 
Fullmäktigeledamöter jämte personliga 
suppleanter proportion till sitt medlemsantal. 
Det relationstal som skall gälla mellan 
antalet Fullmäktigeledamöter som sådan 
underavdelning får utse och dess 
medlemsantal, skall fastställas vid ordinarie 
Fullmäktigesammanträde. Den kollektivt 
anslutna organisationen sänder det antal 
Fullmäktigeledamöter som bestämts i 
anslutningsöverenskommelsen. 

 

3. Fullmäktige utser fem till tio 
styrelseledamöter med föreningens 
ordförande som självskriven. 

 

4. Ledamöter av Styrelsen vilka ej är 
Fullmäktigeledamöter, revisorerna samt 
verkställande direktören får deltaga i 
överläggning vid Fullmäktigesammanträdet 
med förslags men utan rösträtt. 

 

5. Vid Fullmäktigesammanträde äger varje 
ledamot en röst. Röstning genom fullmakt 
må ej förekomma. Omröstning och val sker 
öppet, därest sluten votering icke begäres. 

 

6. För besluts giltighet krävs enkel 
röstövervikt utom i frågor som avses i §§ 26 
och 27. Vid lika röstetal avgörs val genom 
lottning och övriga frågor genom 
ordförandens utslagsröst. 

 

7a Ordinarie Fullmäktigesammanträde hålls 
årligen före juni månads utgång. 



b Kallelse, som skall åtföljas av 
föredragningslista, sker genom försorg av 
föreningens ordförande och skall som brev 
eller e-post avsändas minst 14 dagar före 
sammanträdet. 

 

c Ordinarie Fullmäktigesammanträde 
öppnas av föreningens ordförande. Vid 
sammanträdet skall följande ärenden 
förekomma: 

 

1. Sammanträdets öppnande. 
2. Val av sekreterare vid 

sammanträdet. 
3. Anteckning av närvarande. 
4. Justering av röstlängd. 
5. Val av ordförande vid sammanträdet. 

6. Val av två personer att jämte 
sammanträdesordföranden justera 
protokollet. 

7. Fråga om sammanträdet behörigen 
utlysts. 

8. Föredragning och behandling av 
Styrelsens förvaltningsberättelser 
jämte revisorernas berättelse för det 
föregående räkenskapsåret samt 
fråga om fastställande av resultat- 
och balansräkning. 

9. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet 
för Styrelsen och verkställande 
direktören för det föregående 
verksamhetsåret. 

10. Val av ordförande för föreningen. 
11. Val av minst fem och högst 

nio     styrelseledamöter utöver 
ordföranden. 

12. Val av Fullmäktigeledamöter för de 
underavdelningar som ej konstituerat 
sig och utsett representanter. 

13. Fastställande av relationstal att gälla 
för branschföreningens- och 
Allmänna Företagsgruppens 
Fullmäktigeval. 

14. Val av två revisorer jämte 
suppleanter. 

15. Val av valberedning till kommande 
Fullmäktigesammanträde. 

16. Frågor som av Styrelsen hänskjutits 
till sammanträdet. 

17. Frågor som av underavdelning eller 
enskild medlem hänskjutits till 
sammanträdet. 

18. Fastställande av årsavgift för 
föreningen avseende nästföljande 
kalenderår. 

19. Rekommendation till föreningens 
servicebolag angående dess 
avgiftsuttag för nästföljande 
kalenderår. 

20. Fastställande av rese- och 
traktamentsersättningar. 

21. Val av eventuella kommittéer. 
22. Under sammanträdet väckta frågor. 
23. Sammanträdets avslutande. 

 

Förslag som av underavdelning eller enskild 
medlem önskas behandlade vid ordinarie 
Fullmäktigesammanträde skall skriftligen 
och försedda med motivering vara Styrelsen 
tillhanda senast två veckor före sådant 
sammanträde. 

 

a Extra Fullmäktigesammanträde 
sammankallas då antingen Styrelsen finner 
så behövligt, eller det för uppgivet ändamål 
skriftligen påkallas av branschförening, 
Allmänna Företagsgruppen eller kollektivt 
ansluten organisation. 

 

b Vid sådant sammanträde må beslut fattas 
endast rörande i kallelsen till sammanträdet 
omnämnda ärenden. 

 

c Kallelse till dylikt sammanträde skall ske 
genom försorg av föreningens ordförande 
och skall som brev eller e-post avsändas 
minst 8 dagar före sammanträdet. 

 

§ 20 Styrelsen 
 

1. Styrelsen tillkommer att i 
överensstämmelse med dessa stadgar leda 
föreningens verksamhet. 

 

2. Styrelsen utses av fullmäktige och ska 
bestå av fem till tio ledamöter med 
styrelsens ordförande som  självskriven. 

 

3. Som styrelsemedlem väljs man för en 
mandatperiod av två år. Man kan bli omvald 
som styrelsemedlem fyra gånger, dvs totalt 
åtta år. Undantaget tidsbegränsning är 
styrelsemedlem som efter åtta år går in i 



rollen som styrelsens ordförande. Som 
styrelsens ordförande kan man bli omvald 
fyra gånger, dvs totalt åtta år. 

 

4. Styrelsens ordförande, vilken tillika 

är föreningens ordförande, utses av 
Fullmäktige. Styrelsen skall dessutom inom 
sig utse en förste och andre vice 
ordförande. 

 

5. Inom Styrelsen har varje ledamot en röst. 
Styrelsen är beslutsför då minst en tredjedel 

av antalet ledamöter är närvarande.  
 

6. För besluts giltighet krävs enkel 
röstövervikt. Vid lika röstetal har 
ordföranden utslagsröst. 

 

7. Styrelsen sammanträder så snart 
ordföranden, verkställande direktören eller 
en tredjedel av ledamöterna det påkallar, 
dock minst fyra gånger årligen. 

 

8. Kallelse sker genom försorg av 
Styrelsens ordförande och skall som brev 
eller e-post avsändas 8 dagar före 
sammanträdet. 

 

9. Där så av kostnads- eller andra skäl 
befinns lämpligt kan verkställande direktören 
i viss fråga inhämta Styrelsens mening per 

korrespondens.  
 

10. Vid Styrelsens sammanträden skall 
protokoll föras av person som ordföranden 
därtill utser. I fall som avses under moment 
8 ovan åligger det verkställande direktören 
att låta upprätta protokoll. 

 

11. Styrelsen har till särskild uppgift att:  
 

a. Fastställa budget och kontinuerligt följa 

föreningens ekonomiska utveckling,  
 

b. med uppmärksamhet följa allt som kan ha 
intresse för föreningen och dess 

medlemmar,  
 

c. befrämja samarbetet inom föreningen, 
 

d. utse tre personer att representera 

föreningens aktier på bolagsstämma för AB 
Sinf Konsult. 

 

e. handlägga anställningsärenden för VD, 

f. ansvara för förvaltningen av föreningens 
ekonomi, 

g. verkställa av Fullmäktige fattade beslut 
där Fullmäktige ej överlåtit deras 
verkställande på annat organ, 

h. till Fullmäktigesammanträden bereda de 
ärenden som då skall förekomma, 

i. senast den 15 april varje år till revisorerna 
överlämna föreningens räkenskaper jämte 
sin förvaltningsberättelse för det sistförflutna 
året. Förvaltningsberättelsen skall innehålla 
en redogörelse för föreningens verksamhet 
och ekonomi, 

j. bestämma tid och plats för ordinarie 
Fullmäktigesammanträde. 

§ 21 Presidiet 
Presidiet utgörs av föreningens ordförande 
samt förste och andre vice ordförande. 
Presidiet har till uppgift att: 

 

1. Biträda ordföranden och eller 
verkställande direktören i löpande frågor av 
särskild vikt. 

 

2. Utgöra föreningens lönedelegation för 
framförhandling av direktionens löner och 
löneutrymme för övrig kanslipersonal att 
föreläggas föreningens Styrelse. 

 

3. Presidiet sammankallas på begäran av 
ordföranden eller verkställande direktören. 

 

§ 22 Verkställande direktören 
Verkställande direktören handhar den 
dagliga ledningen av föreningens 
verksamhet. Det åligger verkställande 
direktören att inför Styrelsen, Presidiet, 
Fullmäktige och kommittéer, föredraga de 
ärenden vilka enligt stadgarna eller till följd 
av föreningens verksamhet skall avgöras av 
dessa organ. 



§ 23 Kommittéerna 
 

1. För fullgörande av vissa uppdrag kan 

Fullmäktige utse kommittéer.  
 

2. Sådan kommitté väljer inom sig 
ordförande och skall till Fullmäktige 
överlämna redogörelse för fullgörandet av 
sitt uppdrag. Härvid skall de förslag 
uppdragets genomförande kunnat föranleda 
framläggas av kommittén med vederbörliga 
motiveringar. 

 

REVISION OCH RÄKENSKAPER 
 

§ 24 Revisorerna och Räkenskaperna 
 

1. För granskning av föreningens 
räkenskaper och verksamhet skall finnas två 
revisorer, varav minst en auktoriserad. 

 

2. Revisorerna väljs på ordinarie 
Fullmäktigesammanträde för tiden från 
löpande årets början intill nästa ordinarie 
Fullmäktigesammanträde. 

 

3. Revisorerna har till uppgift att: 
 

a. förvissa sig om att redovisningen samt 
förvaringen av föreningens medel är 
ändamålsenlig, 

 

b. fortlöpande granska föreningens 
räkenskaper, 

 

c. genom studier av protokoll och på andra 
sätt söka bilda sig en uppfattning om 
handhavandet av föreningens 
angelägenheter, 

 

d. årligen senast den 15 april mottaga 
föreningens räkenskaper och Styrelsens 
förvaltningsberättelse, 

 

e. årligen senast den 15 maj återlämna 
dessa handlingar jämte 
revisionsberättelsen. Denna skall innefatta 
bestämd till- eller avstyrkan i följande frågor: 

 

1. balansräkningens fastställande 
 

2. ansvarsfrihet för verkställande direktören 

och Styrelsen. 
 

3. Föreningens räkenskaper skall innefatta 
en fullständig redovisning över föreningens 
tillgångar och skulder samt verksamhetens 
kostnader och intäkter. Räkenskaperna 
avslutas för kalenderår. 

 

TVISTER 
 

§ 25 Tvister 
Tvister avseende tillkomst, tolkning eller 
tillämpningen av dessa stadgar, och därur 
härflytande avtal och rättsförhållanden skall 
avgöras genom skiljedom enligt Stockholms 
Handelskammares Skiljedomsinstituts regler 
för förenklat skiljeförfarande. I de fall i målet 
yrkat belopp överstiger 5 miljoner kronor 
skall dock tvisten avgöras genom skiljedom 
enligt Stockholms Handelskammares 
Skiljedomsinstituts regler för skiljedom. 
Dock äger föreningen vad avser klar och 
förfallen fordran rörande medlems- och 
serviceavgifter kräva medlemmens 
fullgörande av sina skyldigheter genom att 
anhängiggöra talan hos allmän domstol. 

 

UPPLÖSNING 
 

§ 26 Föreningens upplösning 
 

1. Förslag om föreningens upplösning skall 
framställas senast tre månader före det 
Fullmäktigsammanträde, varå det önskas 
komma under behandling och må icke göras 
till föremål för beslut förrän samtliga 
föreningens underavdelningar beretts tillfälle 
att yttra sig däröver. För giltighet av beslut 
om föreningens upplösning krävs att 
beslutet fattas vid två på varandra följande 
Fullmäktigesammanträden, det senare minst 
tre månader efter det förra och vid det 
senare biträdes av minst tre fjärdedelar av 
de röster, vilka vid votering i frågan avgives. 
Det ena av dessa sammanträden skall vara 
ett ordinarie Fullmäktigesammanträde. 

 

2. Vid upplösning av föreningen skall dess 
tillgångar användas till något lämpligt 
ändamål för främjande av industriella 
intressen, som Fullmäktige bestämmer. 



Skulle vid föreningens upplösning 
donationer eller fonder ha uppkommit skall 
dessa dock disponeras på sätt som vid 
deras stiftande angivits. 

STADGEÄNDRING 
 

§ 27 Ändring av stadgar 
Fråga om ändring eller tillägg till dessa 
stadgar kan endast upptagas till behandling 
vid ordinarie Fullmäktigesammanträde. För 
beslut i dylik fråga erfordras att beslutet 
fattas med minst tre fjärdedelar av samtliga i 
frågan avgivna röster. 


