
Medlemskap MaskinLeverantörerna 
 

Enligt föreningens stadgar kan som fullvärdig medlem antas i Sverige verksamt välrenommerat företag som 
stadigvarande importerar, levererar och/eller servar mobila arbetsmaskiner eller utrustning till dessa. Som fullvärdig 
medlem kan även antas företag som i Sverige verkar som auktoriserad återförsäljare till medlemsföretag.  
 
Det sökande företaget ska uppfylla de kvalifikationer för medlemskap som, från tid till annan, preciseras av respektive 
sektions årsmöte. Medlemsföretag ska följa Föreningens stadgar, kvalifikationsbestämmelser och beslut, samt bidra till 
att Föreningens ändamål förverkligas. Ansökan om medlemskap ska göras skriftligen och prövas av respektive sektions 
styrelse.  
Sektionens styrelse äger, om synnerliga skäl föreligger, medge dispens från gällande kvalifikationsbestämmelser. 
Sektionens styrelse kan också utesluta medlem som inte efterlever bestämmelserna och fattade beslut. 
 

Kvalifikationsbestämmelser, Sektion Skogsmaskiner 
Allmänna villkor  

• Företaget ska vara tillverkare eller ha avtal med tillverkare om försäljning av fabriksnya 
skogsmaskiner på den svenska marknaden. Med skogsmaskiner avses i dessa 
kvalifikationsbestämmelser skördare och/eller skotare. Huvuddelen av företagets omsättning ska 
utgöra försäljning av fabriksnya skogsmaskiner. 

• Företaget ska ha inregistrerad firma och vara registrerad i Sverige för mervärdesskatt. Företaget ska 
ha ordnad bokföring och konsekvent genomförd redovisning.  

• Företaget ska förfoga över tillräckligt rörelsekapital i förhållande till verksamheten. Drivs 
verksamheten i annan form än aktiebolag ska det finnas ett rörelsekapital av minst den storlek som 
föreskrivs för aktiebolag.   

• Upprättad balansräkning ska vara fastställd och uppvisa solid ställning.  
• Företaget ska ha tecknat företags-/ansvarsförsäkring.  
• Företaget ska ha bedrivit för medlemskap kvalificerad verksamhet under minst två avslutade och 

fastställda räkenskapsår.  
• Företaget ska vara öppet för allmänheten och ha ändamålsenliga lokaler där god ordning ska råda.  
• Företaget förväntas att inrapportera sina försäljningssiffror till sektionens försäljningsstatistik. 

Inrapporterande företag har rätt att ta del av sektionens försäljningsstatistik. Medlemsföretag vars 
produkter ej ingår i statistiken, har rätt att köpa sektionens försäljningsstatistik.  

• Det är företagsledningens skyldighet att känna till och efterleva de lagar och föreskrifter samt de ML-
krav som verksamheten kräver.  

• Företaget ska betala de avgifter som följer av medlemskapet och fastställts av årsmötet. 
 
Branschkunskap  

• Företaget ska stå under en yrkeskunnig ledning och ha för verksamheten väl kvalificerad personal.  
• Företag med endast en anställd anses inte uppfylla kraven i dessa kvalifikationsbestämmelser.  
• Egen verkstad ska förfoga över erforderlig verkstadsutrustning och servicelitteratur.  
• Samma krav ställs på eventuella allierade partners och servicelämnare.  

 
Affärsetik  

• Företaget och/eller ansvarig företagsledare får inte i sin verksamhet tillämpa eller ha tillämpat 
affärsmetoder som i något hänseende kan skada branschens strävan för en sund yrkesutövning.  

• Affärsverksamheten ska präglas av ärlighet, redlighet och bedrivas så att en skälig och rättvis 
affärsbalans upprätthålls mellan berörda parter.  

• Medlemsföretaget utreder missförstånd och tvister med snabbhet och omsorg.  
• Medlemsföretag ska tillämpa branschens, från tid till annan gällande, leveransvillkor. Vidare ska om 

tillämpligt, branschens Reklamationsråds rekommendationer efterlevas.  
• Det åvilar varje enskild medlem att i sin verksamhet iakttaga god affärssed och agera ansvarsfullt så 

att både det egna företaget och branschen i sin helhet vinner aktning och anseende.  
 

*  *  *  *  * 
Beslutade vid Skogsmaskinsektions sektionsmöte den 9 december 2019 


