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STADGAR FÖR LIVSMEDELSFÖRETAGEN
Livsmedelsföretagen, nedan kallat förbundet, är medlem 
i Föreningen Svenskt Näringsliv�

Ändamål

§ 1

Förbundet är en arbetsgivar- och branschorganisation för den svenska livsmedels-
branschen� Förbundets ändamål är att samla och stärka den svenska livsmedels-
branschen, att tillvarata och främja sina medlemmars gemensamma intressen i 
arbetsgivarfrågor, branschrelaterade och näringspolitiska frågor samt att företräda 
medlemmarna i frågor av gemensamt intresse inför statsmakten, myndigheter,  
organisationer, EU-organ och andra internationella organ�

Förbundet tillhandahåller – mot avgift – genom servicebolag de tjänster som behövs för 
att fullgöra förbundets uppgifter�

MEDLEMSKAP
Medlemsföretag

§ 2

Till medlem i förbundet kan antas företag som bedriver verksamhet inom livsmedels-
branschen� Kriterierna för medlemskap fastställs av förbundsstyrelsen�

Medlemskap i förbundet innebär att medlemmen också är medlemsföretag i  
Föreningen Svenskt Näringsliv och är skyldig att följa dess stadgar och de särskilda 
avtal som träffas mellan Föreningen Svenskt Näringsliv och förbundet�

Medlemskapets omfattning

§ 3

Medlemskapet i förbundet ska omfatta all verksamhet i företaget för vilken anslutning 
till förbundet kan ske� Undantag kan medges av förbundets styrelse under förutsättning 
av Föreningen Svenskt Näringslivs godkännande� 

Företag, som söker eller erhåller medlemskap, är skyldigt att på begäran av förbundet 
eller Föreningen Svenskt Näringsliv lämna uppgift om och i vilken omfattning det  
bedriver annan rörelse�
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Inträde

§ 4

Ansökan om medlemskap i förbundet ska göras skriftligen och prövas av förbundets 
styrelse�

Ansökan ska innehålla uppgift angående antalet hos sökanden sysselsatta arbetstagare 
och övriga upplysningar, som förbundets styrelse anger�

Medlems skyldigheter

§ 5

Medlem ska bedriva sin verksamhet på ett sätt som inte riskerar att skada  
livsmedelsbranschens gemensamma intressen� 

Medlem är skyldig att, utöver vad som angivits i § 3 andra stycket, lämna de uppgifter 
som styrelsen begär inom förbundets verksamhet�

Medlem ska följa förbundets och Föreningen Svenskt Näringslivs stadgar samt med 
stöd av nämnda stadgar fattade beslut�

För medlem i egenskap av arbetsgivare gäller vidare vad som anges i § 13�

Utträde

§ 6

Medlemskapet i förbundet upphör vid det hel- eller halvårsskifte som inträffar  
närmast efter det att sex månader förflutit, sedan skriftlig uppsägning från  
medlemmens, eller förbundets, sida ägt rum�

Företag som upphör att vara medlem i förbundet upphör samtidigt att vara  
medlemsföretag i Föreningen Svenskt Näringsliv�

Medlemskapet i förbundet upphör samma dag som medlemsföretaget försätts i konkurs�

Uteslutning

§ 7

Medlem, som bryter mot dessa stadgar eller i enlighet därmed fattade beslut, bryter 
mot stämmans beslut, resterar med avgifter, sagts upp till utträde av Föreningen  
Svenskt Näringsliv eller på annat sätt skadar förbundets intressen, kan uteslutas 
genom beslut av förbundsstyrelsen� Därvid kan styrelsen även fastställa villkor för 
medlemskapets upphörande� För sådana överträdelser, som avses i § 5 och § 13 kan 
förbundsstyrelsen även utdöma skadestånd�
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Beslut om uteslutning

§ 8

För beslut om uteslutning eller skadestånd krävs att minst tre fjärdedelar av  
förbundsstyrelsens samtliga ledamöter är eniga om beslutet� Uppnås i fråga om  
uteslutning inte föreskriven röstövervikt, kan förbundsstyrelsen i den ordning som 
anges i § 18 besluta att hänskjuta ärendet till avgörande av stämman�

För beslut om uteslutning på stämma fordras att beslutet antas av minst tre fjärdedelar 
av de avgivna rösterna� Vid beslut i nämnda frågor tillämpas sedvanliga jävsregler�

Förbundsstyrelsen kan uppdra åt styrelsens ordförande och verkställande direktör att 
besluta om uteslutning av medlem som trots anmaning inte betalar förfallna avgifter 
samt fastställa villkor för medlemskapets upphörande�

Inbetalade avgifter

§ 9

Medlem vars medlemskap upphör, har inte rätt att återfå inbetalade avgifter eller 
bidrag, inte heller någon del av förbundets eller servicebolagets tillgångar�

Påföljd vid brott mot stadgar och beslut

§ 10

Medlem som uppsåtligen brutit mot bestämmelserna i § 5 eller underlåtit att följa 
beslut av förbundets styrelse eller av förbundsstämma ska till förbundet utge det 
skadestånd, som styrelsen fastställer� Skadestånden kan bestämmas till högst femtio 
gånger summan av medlemmens avgift till förbund och servicebolag�

AVGIFTER
Medlemsavgift

§ 11

Avgift till förbundet och dess servicebolag utgår i procent av lönesumman eller  
omsättningen eller på annat av förbundsstämman fastställt sätt�

Förbundsstyrelsen kan lämna närmare föreskrifter om avgiftsunderlagets beräkning� 
Avgifter enligt ovan fastställs av förbundsstämman�
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Inbetalning av avgifter

§ 12

Avgifter till förbundet och dess servicebolag ska inbetalas på de tider som förbunds-
styrelsen fastställer� För nytillträdande medlem utgår avgift från och med den månad 
då medlemskap beviljats�

ARBETSGIVARFRÅGOR
Medlems skyldigheter

§ 13

Medlem är skyldig

att   informera och överlägga med förbundet om väsentliga frågor som uppkommer 
i samband med förhandlingar om kollektivavtal;

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 på annat sätt av konflikten berörda arbetstagare;

att  då strejk hotar att utbryta eller utbrutit, omgående anmäla detta till förbundet, 
samt 

att  inte tillgripa lockout utan godkännande av förbundet och Föreningen Svenskt 
Näringsliv�

För överträdelse av dessa föreskrifter gäller såväl de i Föreningen Svenskt Näringslivs 
stadgar som de i § 10 stadgade ansvarspåföljderna�

Strejk

§ 14

Om strejk utbryter eller hotar utbryta hos medlemsföretag ska företaget omgående 
anmäla detta till förbundet� Vidare ska medlemmen iaktta de bestämmelser som är 
föreskrivna i Föreningen Svenskt Näringslivs stadgar och i § 13 i dessa stadgar�

Lockout

§ 15

Om medlem överväger att tillgripa lockout, ska medlemmen anmäla detta till förbunds-
styrelsen och ange skälen till och omfattningen av lockouten, varefter förbundsstyrelsen 
ska följa vad som anges i Föreningen Svenskt Näringslivs stadgar� Anser förbunds-
styrelsen att skäl föreligger för en mer omfattande lockout, kan förbundsstyrelsen 
besluta att hos Föreningen Svenskt Näringsliv förorda en sådan� För giltighet av sådant 
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beslut fordras att tre fjärdedelar av förbundsstyrelsens ledamöter är eniga om beslutet 
och att samråd ägt rum med de medlemmar som omfattas av den tänkta lockouten�

Konfliktersättning

§ 16

Medlem är, under de villkor och i den omfattning som anges i Föreningen Svenskt 
Näringslivs stadgar, berättigad till ersättning från Föreningen Svenskt Näringsliv för 
skada genom strejk, lockout eller annan stridsåtgärd�

FÖRBUNDETS BESLUTANDE OCH VERKSTÄLLANDE ORGAN 
SAMT REVISION OCH VALBEREDNING

Ordinarie förbundsstämma

§ 17

Ordinarie förbundsstämma hålls årligen före den 1 juni på tid och plats som bestäms av 
förbundsstyrelsen� Kallelse till medlem ska skickas med brev eller på elektronisk väg 
minst 14 dagar före stämman�

Extra förbundsstämma

§ 18

Extra stämma sammankallas då förbundsstyrelsen anser att det behövs eller om det 
begärs av förbundets revisorer�

Till extra stämma utfärdas kallelse i samma ordning som till ordinarie stämma�  
Vid extra stämma ska kallelsen dock ange de ärenden som ska behandlas� Annat 
ärende får inte avgöras av sådan stämma� Fordrar ärende skyndsam behandling får 
kallelse till sådan stämma skickas med kortare varsel, dock minst åtta dagar�

Ärenden vid ordinarie förbundsstämma

§ 19

Vid ordinarie stämma ska följande behandlas:

1�  Val av ordförande�
2�  Justering av röstlängd�
3�  Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet�
4�  Fråga om stämman blivit behörigen kallad�
5�  Förbundsstyrelsens årsredovisning med förvaltningsberättelse, balans- och 

resultaträkning, revisionsberättelse samt disposition av resultatet�
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6�  Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen och verkställande direktören�
7� Fastställande av avgift till förbundet och dess servicebolag�
8� Fastställande av ersättning till styrelseledamöter och revisorer�
9� Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter�
10� Val av ordförande och vice ordförande i förbundsstyrelsen�
11� Val av styrelseledamöter och suppleanter�
12�  Val av två revisorer jämte suppleanter varav en revisor och en suppleant ska 

vara auktoriserad�
13� Val av ledamot eller suppleant i Föreningen Svenskt Näringslivs styrelse�
14� Val av ledamöter vid Föreningen Svenskt Näringslivs stämma�
15� Val av valberedning�
16� Ärende som underställts stämman av förbundsstyrelsen�
17�  Ärende som senast två veckor före stämman skriftligen anmälts till förbunds-

styrelsen av enskild medlem�

Vid förbundsstämman ska föras protokoll som justeras av stämmans ordförande�

Röstningsförfarande och närvaro vid förbundsstämma

§ 20

Vid stämman har företrädare för medlem rätt att närvara och yttra sig�

Omröstning verkställs öppet� Sluten omröstning ska dock ske om någon så begär�  
Vid omröstning har varje medlem en röst och därutöver en för varje fullt hundratal 
arbetstagare för vilket han är medlem i förbundet enligt senaste uppgift till  
Föreningen Svenskt Näringsliv� Beslut vid stämman fattas med enkel majoritet av de 
avgivna rösterna, såvitt inte annat särskilt anges i dessa stadgar� Vid lika röstetal har 
ordföranden utslagsröst� Dock att vid val sker avgörandet genom lottning�

Rösträtt genom fullmakt får inte ske på ordinarie stämma� Fullmakt att utöva rösträtt 
på extra stämma, får endast ges till annan medlem� Sådan röstberättigad får inte utöva 
rösträtt för mer än två andra medlemmar�

Förbundsstyrelsen

§ 21

Förbundsstyrelsen ska bestå av minst 12 och högst 20 ledamöter samt minst sex  
suppleanter�

Förbundsstyrelsen skall leda förbundets verksamhet� Förbundsstyrelsen ska särskilt:

•  verka för att förbundets medlemmar agerar för att stärka livsmedelsbranschens 
gemensamma intressen;
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•  vid behov klargöra för förbundets medlemmar vilka ageranden som riskerar att skada 
livsmedelsbranschens gemensamma intressen;

•  verka för ett nära samarbete mellan förbundet och dess medlemmar samt mellan 
medlemmarna inbördes;

•  kalla och förbereda ärenden till och ansvara för förbundsstämma;
•  verkställa av förbundsstämman fattade beslut;
•  utöva rösträtten i förbundets servicebolag i enlighet med förbundsstämmans beslut;
•  ansvara för att förbundet har en tillfredsställande organisation;
•  utforma samverkan med organisationer som bedriver branschrelaterad  

näringspolitisk verksamhet inom livsmedelsbranschen i Sverige;
•  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;

•  omhänderha och förvalta förbundets tillgångar;
•  tillsätta och entlediga förbundets verkställande direktör�

Mandatperiod för ledamöterna i förbundsstyrelsen

§ 22

Ledamöterna i förbundsstyrelsen utses för tiden från ordinarie förbundsstämma till 
och med den andra ordinarie förbundsstämma som hålls från mandatperiodens början, 
om förbundsstämman inte beslutar annat� Jämna år avgår åtta ledamöter� Udda år 
avgår övriga� Avgår ledamot under pågående mandatperiod ska valberedningen utse 
ersättare för tiden fram till nästa förbundsstämma då kompletteringsval sker, om inte 
mandatperioden då löpt ut�

Förbundsstyrelsens sammanträden

§ 23

Styrelsen sammanträder vid behov samt på begäran av minst fyra styrelseledamöter� 
Kallelse ska ske genom ordförandens eller verkställande direktörens försorg�

Vid styrelsens sammanträden ska föras protokoll som justeras av sammanträdets 
ordförande, verkställande direktören och en för tillfället utsedd justeringsman�

Förbundsstyrelsens beslutsmässighet

§ 24

Inom styrelsen har varje ledamot en röst�  Styrelsen är beslutsmässig då minst  
hälften av styrelseledamöterna är närvarande� Såvida annat inte anges i dessa stadgar, 
fattas beslut med enkel majoritet av de närvarande ledamöterna� Vid lika röstetal har 
ordföranden utslagsröst�
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Förbundsstyrelsens befogenheter

§ 25

Styrelsen kan besluta på förbundets vägnar i alla ärenden, om inte annat bestäms i 
dessa stadgar eller av förbundsstämman� Styrelsen kan handla på förbundets vägnar i 
förhållande till tredje man samt företräda förbundet inför domstolar och myndigheter� 
Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott�

Styrelsen kan ge avtalsdelegation(er) mandat att föra kollektivavtalsförhandlingar inom 
förbundets avtalsområden� Styrelsen ska informeras innan förhandlingarna slutförs� 
Åtgärder med anledning av strejk, blockad eller lockout beslutas av styrelsen, se även 
§§ 14-15� 

För mindre avtalsområden kan styrelsen ge förbundets kansli i uppdrag att föra  
kollektivavtalsförhandlingar� Dessa förhandlingar ska ske i samverkan med  
representanter för aktuellt avtalsområde�  

Verkställande direktören

§ 26

Verkställande direktören leder förbundets löpande verksamhet i enlighet med  
förbundsstyrelsens anvisningar� Verkställande direktören är i förbundets löpande 
verksamhet behörig att företräda förbundet i förhållande till tredje man samt företräda 
förbundet inför domstolar och myndigheter�

Valberedning

§ 27

Ordinarie förbundsstämma ska årligen utse en valberedning, bestående av en  
ordförande och minst två ledamöter, med uppgift att förbereda inom förbundet 
förekommande valfrågor�

Revision

§ 28

Förbundets räkenskaper ska årligen överlämnas till revisorerna för granskning�  
Senast den 15 april ska revisorerna avlämna revisionsberättelsen till förbundsstyrelsen� 
De valda revisorerna ska vid revisionen biträdas av auktoriserad revisor�
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ÖVRIGA BESTÄMMELSER
Redovisning

§ 29

Förbundets verksamhetsår sammanfaller med kalenderår�

För varje år ska förbundsstyrelsen avge årsredovisning med förvaltningsberättelse, 
balansräkning och resultaträkning� Dessa ska lämnas till revisorerna senast den  
31 mars påföljande år�

Förbundet kan besluta om att bedriva viss verksamhet, för vilken medlem är skyldig att 
erlägga avgifter, i särskilt servicebolag�

Inbördes tvister

§ 30

Tvist mellan förbundet å ena sidan och medlem å den andra sidan ska avgöras av tre 
skiljemän enligt gällande Lag om skiljemän� Om enighet mellan parterna om tredje 
skiljeman inte uppnås, ska denne utses i enlighet med reglerna för Stockholms 
Handelskammares skiljedomsinstitut�

Oberoende av vad som sägs i första stycket får part vid allmän domstol anhängiggöra 
talan som uppenbarligen inte avser högre belopp än tio basbelopp�

Stadgeändring och upplösning av förbundet

§ 31

För beslut om ändring av dessa stadgar fordras, antingen att samtliga vid förbunds-
stämman närvarande medlemmar förenar sig i beslut om stadgeändring, eller att 
beslutet fattas vid två på varandra följande förbundsstämmor, den senaste minst en 
månad efter den första och att beslutet på båda stämmorna antas med minst tre fjärde-
delar av de avgivna rösterna� En av dessa stämmor ska vara ordinarie� Stadgeändring 
träder inte i kraft förrän den blivit godkänd av Föreningen Svenskt Näringsliv�

Beslut om samgående med annan organisation fattas på samma sätt som beslut om 
stadgeändring�

För beslut om förbundets upplösning fordras att beslut fattas på två på varandra  
följande ordinarie förbundsstämmor och att beslutet antas med minst tre fjärdedelar av 
de avgivna rösterna� I samband med beslut om upplösning av förbundet ska den senare 
stämman med enkel röstövervikt besluta hur förbundets tillgångar ska hanteras�
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