
Ansökan om medlemskap i Livsmedelsföretagen (Li)  och 
Föreningen Svenskt Näringsliv 
Uppgifter om företaget  
Företagets namn enligt registreringsbevis. Företagets adress ska avse den adress där företagets huvudkontor ligger.   
Marknadsnamn är det namn företaget marknadsför sig med och kan därmed skilja sig från företagsnamnet.  *Obligatorisk uppgift.  

*Företagsnamn *Organisationsnummer/Personnummer  

OBS! Bifoga kopia av aktuellt registreringsbevis 

som visar firmatecknare  

Företagets marknadsnamn (om annat än ovan)       

*Företagets verksamhet Önskat inträdesdatum  

*Företagets postadress *Postnummer *Ort 

Företagets faktureringsadress (om annan än ovan)  Postnummer  Ort  

Besöksadress (om annan än postadress) Telefonnummer till företaget Ev. E-post för fakturor

Webbadress www.     *Huvudsaklig E-postadress till företaget 

*VD namn *E-postadress till VD 

Nedan är frivilliga uppgifter som Li använder för att kommunicera riktad medlemsinformation, exempelvis nyhetsbrev per e-post.  

HR/Personalchef/-ansvarig  E-postadress 

Ekonomichef-/ansvarig  E-postadress 

Arbetsmiljöansvarig-/samordnare  E-postadress 

Informations-, PR-chef/-ansvarig E-postadress 

Kvalitetschef/-ansvarig E-postadress 

Uppgifter om företagets anställda och löner 
* Antal anställda föregående år redovisas som årsanställda avrundat till heltal per arbetsplats uppdelat på arbetare och övriga 
arbetstagare (inklusive VD och ägare). Företag som registrerar arbetstid i timmar kan räkna ut antal årsanställda genom att dividera det 
totala antalet timmar med normal årsarbetstid. Läs vidare under ”Anvisningar till inträdesansökan”.

Arbetsplats/enhet  Adress  Telefon-
nummer  

*Antal årsanställda Årslönesumma, angiven i Tkr  

Arbetare  Tjänstemän 
/övriga  

Arbetare  Tjänstemän/ 
övriga  

Summa totalt: 



Minst 250 anställda eller ingår i koncern 
Fylls i om företaget har 249 anställda eller fler alternativt ingår i en koncern med fler än 249 anställda 

Rörelseresultat efter avskrivning föregående år  Eventuell Svensk koncernmoderbolags organisationsnummer  

Uppgift om kollektivavtal 
Vid medlemskap i Livsmedelsföretagen (Li) blir företaget bundet av de kollektivavtal som Li har tecknat. 
Ange här om företaget har ett hängavtal, lämna annars blankt.

Företaget har idag ett gällande hängavtal  Hängvatalet är tecknat med följande fackförbund:  

 Ja  

Ange här vilket/vilka avtal:  

Uppgifter om försäkring för de anställda 
Företagets ska fr.o.m. inträdesdagen försäkra de anställda enligt de kollektivavtal Livsmedelsföretagen tecknat. Arbetsgivaren gör 
försäkringsanmälan till Fora AB www.fora.se för arbetare och till Collectum AB www.collectum.se för tjänstemän. Läs mer på: 
www.svensktnaringsliv.se/forsakring  

Kollektivavtalad försäkring för anställda arbetare är redan tecknad Kollektivavtalad försäkring för anställda tjänstemän är redan tecknad 

 Ja  Ja  

Viktigt! Företaget ska teckna tjänstepension, enligt ITP1 eller ITP2, för tjänstemän i företaget. Även om företaget i 
dagsläget inte har anställda tjänstemän ska val av ITP göras. Vi rekommenderar att ni kontaktar vår försäkrings- och 
pensionsrådgivare Avtalat för rådgivning. Avtalat når ni på 0770-161 000 och är gratis för medlemmar i 
Livsmedelsföretagen och Svenskt Näringsliv.

Som ett led i medlemskapet i Svenskt Näringsliv görs årligen en insamling av medlemsuppgifter. I samband med insamling av dessa uppgifter lämnar 
medlemsföretagen även in personuppgifter i form av kontaktuppgifter till kontaktpersoner. Insamlingen av dessa uppgifter är nödvändig för att Svenskt 
Näringsliv och medlemsorganisationerna ska kunna fullfölja sina åtaganden gentemot medlemmarna och följer också av Svenskt Näringslivs stadgar § 22.   

Den som lämnar in personuppgifter om andra inom ramen för medlemsuppgiftsinsamlingen är skyldiga att kontrollera att samtycke inhämtats för att lämna 
dessa uppgifter. Personuppgifterna behandlas i enlighet med vid varje tillfälle tillämplig lag och Svenskt Näringsliv arbetar även aktivt för att förhindra att dina 
personuppgifter missbrukas, sprids, förloras, förändras, förstörs eller att obehörig part får tillgång till personuppgifterna.   

Personuppgifterna kan komma att behandlas i system som är tillgängliga för hela Svenskt Näringsliv med ingående medlemsorganisationer. Svenskt Näringsliv 
ska enligt stadgarna § 3 utgöra en fast enhet och de gemensamma systemen är den del av att skapa denna enhet. De enda som har tillgång till dessa 
gemensamma system är behöriga användare.   

Svenskt Näringsliv och medlemsorganisationerna behandlar personuppgifterna för att informera kontaktpersoner hos medlemmarna om bland annat nyheter, 
events och liknande Uppgifterna kan också komma att behandlas för att utveckla verksamheten. Till detta kommer att Svenskt Näringsliv och 
medlemsorganisationerna kan komma att behandla personuppgifterna för att uppfylla skyldigheter enligt lag.   

Personuppgifterna sparas till dess att åtaganden som behandlingen grundar sig på inte längre kräver behandling .  

På följande adress läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har 
https://www.livsmedelsforetagen.se/livsmedelsforetagens-integritetspolicy/ 

Blanketten skrivs ut och skickas i original till Medlemsservice, Livsmedelsföretagen, Box 55680, 102 15 STOCKHOLM 
Kom ihåg att bifoga kopia på aktuellt registreringsbevis (ej äldre än 12 månader) .  
Vi ansöker om medlemskap i Livsmedelsföretagen och Föreningen Svenskt Näringsliv. Vi har tagit del av 
stadgarna* för båda de nämnda organisationerna och åtar oss att följa de beslut som fattats av behöriga organ 
inom organisationerna.  

Ort och datum 

Underskrift av behörig firmatecknare Namnförtydligande 
*Vänligen se  www.li.se samt www.svensktnaringsliv.se, under rubriken ”om oss”.
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