
STADGAR
Fo

to
: S

ve
db

er
gs

TRÄ- OCH MÖBELFÖRETAGEN



2

TMF (Trä- och Möbelföretagen)
Besöksadress: Storgatan 19 
Postadress: Box 555 25, 
102 04 Stockholm
Leveransadress: Skeppargatan 37
Tel: + 46 (8) 762 72 50
E-post: info@tmf.se  |  tmf. se

INNEHÅLL
Grundläggande bestämmelser 3

Förbundets beslutande organ m m  4

Medlemmarnas skyldigheter  7

Arbetsgivarfrågor   8

Medlemskapets uppförande  9

Stadgeändring m m   9 

Stadgarna är antagna 4 maj 2022.



3

GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER
§ 1  Förbundets firma

Förbundets firma är Trä- och Möbelföretagen.

§  Förbundets säte
Förbundet har sitt säte i Stockholm.

§ 3  Ändamål
Förbundet är en arbetsgivar- och branschorganisation för den  
svenska trä- och möbelindustrin. Förbundet är medlem i Föreningen 
Svenskt Näringsliv. 
Förbundets ändamål är att samla och stärka svensk trä- och möbelindustri, 
att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen i arbetsgivarfrågor, 
branschrelaterade och näringspolitiska frågor samt att företräda medlem-
marna i frågor av gemensamt intresse inför statsmakten, myndigheter, 
andra organisationer och internationella organ. Förbundets uppgift är  
också att tillvarata branschspecifika intressen för grupper av medlemmar, 
förutsatt att dessa intressen inte står i strid med förbundets övriga 
ändamål.

§ 4  Medlemskap
Medlemmar i förbundet är till detsamma anslutna företag. Medlemskap 
i förbundet kan efter prövning av förbundets styrelse erhållas av företag 
som i Sverige bedriver trä- eller möbelindustri eller därmed likartad 
eller sammanhängande verksamhet. Medlem är bunden att följa de 
kollektivavtal som förbundet träffar. 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.
Medlemmar som har likartad verksamhet får efter beslut av styrelsen 
inom förbundet driva branschgrupp för främjande av för dessa  
med- lemmar gemensamma intressen, förutsatt att dessa intressen 
inte står i strid med förbundets ändamål.

§ 5  Medlemskapets omfattning
Medlemskap i förbundet skall omfatta samtliga arbetstagare, som 
är anställda i verksamhet, för viken anslutning till förbundet kan ske.
Styrelsen kan medge undantag härifrån under förutsättning av 
Föreningen Svenskt Näringslivs godkännande.
Företag, som söker eller erhållit medlemskap i förbundet, är skyldigt 
att på begäran lämna uppgift huruvida och i vilken omfattning annan 
rörelse bedrivs.
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FÖRBUNDETS BESLUTANDE ORGAN M M
§ 6  Förbundets förvaltning

Förbundets angelägenheter handhas av styrelsen, verkställande 
direktören och stämman. Förbundet kan besluta att bedriva viss verksam-
het, för vilken medlem är skyldig att erlägga avgift, i särskilt servicebolag.
Förbundets uppgifter kan också fullgöras genom samverkansavtal med 
närstående organisationer. 

§ 7 Styrelsens sammansättning
Styrelsen skall bestå av det antal ledamöter som beslutas på varje  
ordinarie stämma dock minst sju jämte det antal suppleanter som 
då beslutas.
Därutöver ingår förbundets verkställande direktör som självskriven  
ledamot i styrelsen. Styrelsen väljs vid ordinarie stämma. Styrelseledamot 
väljs på två år och bör endast omväljas två gånger. Om särskilda skäl 
föreligger kan dock styrelseledamot omväljas för ytterligare perioder. 
Vid valet skall eftersträvas att olika branschgrupper erhåller representation 
i styrelsen.
Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande.
Styrelseledamot kan med omedelbar verkan entledigas från sitt uppdrag 
om det företag denne företräder är i konkurs eller likvidation, är under 
tvångsförvaltning eller är underkastad näringsförbud. Detsamma gäller 
om styrelseledamotens uppdrag hos företaget upphör. Beslut om  
entledigande fattas av övriga i styrelsen. 

 § 8 Styrelsens uppgifter
Vid handhavande av förbundets angelägenheter åligger det styrelsen 
särskilt:
att verka för ett nära samarbete mellan förbundet och dess medlemmar 
samt mellan medlemmarna inbördes
att lämna verkställande direktören instruktion till ledning för dennes 
verksamhet.
att årligen fastställa inkomst- och utgiftsbudget för förbundet.
att på ordinarie stämma varje år framlägga redogörelse för sin förvaltning 
jämte revisorernas utlåtande däröver.
att verkställa av stämma fattade beslut.
att, när så kommer i fråga, utse ledamot eller suppleant i Föreningen 
Svenskt Näringslivs styrelse och ledamot i SME-kommittén.
att fatta beslut om sådana branschgrupper som omnämns i § 4 
femte stycket.
att utse och entlediga verkställande direktör.
att även i övrigt arbeta för främjande av förbundets syften.
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Styrelsen kan besluta att inrätta sådant servicebolag som omnämns i § 6 
andra stycket. Om så sker har styrelsen även rätt att företräda förbundet 
såsom aktieägare vid bolagsstämma med servicebolaget.
För behandling av ärenden av mindre vikt eller av brådskande natur 
kan styrelsen inom sig utse ett arbetsutskott.
Styrelsen får utse firmatecknare samt befullmäktiga ombud att på  
förbundets vägnar söka, kära och svara för förbundet ävensom föra 
dess talan i övrigt.

§ 9 Styrelsen sammanträden
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller verkställande 
direktören. Suppleanter i styrelsen skall underrättas om styrelsesamman- 
trädena samt har rätt att närvara och delta i överläggningarna men inte i 
besluten.
§ 10 Styrelsens beslutsförhet
Styrelsen är beslutsför när de vid sammanträdet närvarande styrelseleda-
möternas antal överstiger hälften av hela antalet styrelseledamöter. Inom 
styrelsen har varje ledamot en röst. Såsom styrelsens beslut gäller den 
mening, om vilken de flesta röstande förenar sig och vid lika röstetal den 
mening ordföranden biträder.
Ingen får deltaga i beslut, som rör honom själv eller av honom företrätt 
företag enskilt.
Vid styrelsesammanträdet skall föras protokoll upptagande de närvaran-
des namn, de föredragna ärendena samt fattade beslut. Protokollet skall 
justeras på sätt styrelsen beslutar.

§ 11 Verksamhets- och räkenskapsår.
Förbundets verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med 
kalenderår.

§ 12 Årsredovisning
För varje verksamhetsår skall styrelsen avge årsredovisning. Denna skall 
tillställas revisorerna senast den 15 april påföljande år.

§ 13 Revision
Granskning av förbundets räkenskaper samt av förvaltningen i övrigt 
verkställes årligen av två av förbundet valda revisorer, av vilka en skall 
vara auktoriserad. Envar av revisorerna har rätt att, när denne så vill, taga 
del av förbundets alla räkenskaper och andra handlingar. Senast den 30 
april skall revisorerna avsluta granskningen av föregående års förvaltning 
samt avlämna berättelse därom till styrelsen.

§ 14 Verkställande direktören
Verkställande direktören svarar för förbundets löpande verksamhet 
i enlighet med instruktion av styrelsen.
Verkställande direktören skall sörja för att förbundets bokföring fullgörs 
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i överensstämmelse med lag och att medelsförvaltningen sköts på ett  
betryggande sätt.
Verkställande direktören äger alltid företräda förbundet och teckna dess 
firma beträffande åtgärd, som ankommer på denne.

§ 15 Ordinarie stämma
På tid och plats, som bestämmes av styrelsen, sammanträder förbundets 
medlemmar varje år senast den 30 september till ordinarie stämma.
Kallelse till stämma med föredragningslista skall genom brev eller i 
elektronisk form delgivas varje medlem minst 14 dagar före mötet.
Ärende, som medlem skriftligen anmält hos förbundet minst 20 dagar 
före ordinarie stämma, skall upptagas på föredragningslistan.

På den ordinarie stämman skall följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande vid mötet.
2. Justering av röstlängden.
3. Godkännande av förslaget till dagordning.
4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
5. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst.
6. Styrelsen årsredovisning.
7. Revisorernas berättelse.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Avgifter till förbundet och förbundets servicebolag.
10. Ärende, som medlem i föreskriven tid anmält till förbundet.
11. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen.
12. Val av ledamöter i styrelsen jämte suppleanter.
13. Val av revisorer jämte suppleanter.
14. Val av ombud vid Föreningen Svenskt Näringslivs stämma.
15. Val av valberedning.

Annat ärende får inte utan alla närvarandes samtycke företagas till 
avgörande vid stämman om det inte omedelbart föranledes av  
årsredovisningen eller revisionsberättelsen eller står i omedelbart 
sammanhang med ärende, som finnes upptaget på föredragningslistan.

§ 16 Extra stämma
Extra stämma sammankallas då styrelsen finner så erforderligt, även 
som på framställning av revisorerna eller av minst en tiondel av antalet  
medlemmar i förbundet.
Till extra stämma utfärdas kallelse i samma ordning som till ordinarie 
stämma. I kallelsen till extra stämma skall angivas de ärenden, som skall 
förekomma. Annat ärende får inte avgöras vid sådan stämma.
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§ 17 Röstning vid stämma
Vid stämma skall de närvarande genom röstning efter huvudtalet utse 
ordförande. Även i övriga frågor skall röstning ske, varvid en röst motsvarar 
varje fullt 100 000-tal kronor i årslönesumma.
Där inte annat är föreskrivet bestämmes stämmans beslut genom enkel 
röstövervikt. Vid lika röstetal skall den mening gälla, som biträdes av  
flertalet röstande. Är antalet röstande lika på ömse sidor, avgöres val 
genom lottning; eljest gäller den mening ordföranden företräder.
All röstning sker öppet, om inte sluten omröstning begäres.
Vid stämman får ingen rösta för mer än inalles en tiondel av det vid mötet 
företrädda röstetalet.
Medlems talan vid stämma föres av verkställande direktör eller annan som 
blivit till förbundet anmäld som medlemmens representant.

MEDLEMMARNAS SKYLDIGHETER
§ 18 Inträde

Ansökan om inträde i förbundet skall ske på fastställd blankett.
Ansökan om medlemskap skall vara åtföljd av uppgift angående antalet 
hos företaget sysselsatta arbetstagare och den lönesumma som företaget 
utbetalat under det föregående kalenderåret samt övriga upplysningar 
som förbundet eller Föreningen Svenskt Näringsliv anser erforderliga.

§ 19 Avgifter
Förutom de avgifter som medlem skall erlägga till Föreningen Svenskt 
Näringsliv enligt dess stadgar skall medlem erlägga avgift till såväl 
förbundet som sådant servicebolag som förbundets styrelse beslutat 
inrätta enligt § 8 andra stycket i dessa stadgar.
Förbundets stämma skall årligen fastställa beräkningsgrund och procent-
tal för uttag av följande årsavgifter. Styrelsen får lämna närmare föreskrifter 
om avgiftens beräkning och, då synnerliga skäl föreligger, medge att 
avgiften nedsätts.
Medlem som beviljas inträde i förbundet under löpande år skall erlägga 
medlemsavgift fr o m den månad under vilken han vinner inträde.
Förbundets stämma får också besluta om uttagande av extra avgifter att 
av styrelsen användas för tillgodoseende av förbundets och dess med-
lemmars intresse.

§ 20 Medlems åligganden och uppgiftsskyldighet
Medlem är skyldig att, utöver vad som angivits i § 5 andra stycket, lämna 
de uppgifter som styrelsen infordrar inom förbundets verksamhet.
Det åligger medlem att rätta sig efter förbundets och Föreningen Svenskt 
Näringslivs stadgar samt med stöd av nämnda stadgar fattade beslut. 
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För medlem i förbundets arbetsgivarsektion gäller vidare vad som 
föreskrivs i § § 21- 25 nedan.

ARBETSGIVARFRÅGOR
§ 21 Medlems åligganden

Det åligger medlem särskilt:
att informera och överlägga med förbundet om väsentliga frågor som 
uppkommer i samband med förhandlingar om kollektivavtal.
att i kollektivavtal som upprättas med fackförening eller fackförbund inta 
bestämmelsen att arbetsgivaren har rätt att anlita arbetstagare från vilken 
organisation som helst eller arbetstagare stående utanför organisation,
att noggrant rätta sig efter föreskrifter som lämnas av förbundets eller 
Föreningen Svenskt Näringslivs styrelse bl a rörande kollektivavtals 
tolkning eller tillämpning eller rörande arbetsvillkor som inte är reglerade i 
sådant avtal, eller rörande handlingssätt under avtalslöst tillstånd eller 
i övriga arbetsgivarfrågor,
att inte under pågående strejk, lockout eller annan arbetskonflikt i strid 
med vad förbundet eller Föreningen Svenskt Näringslivs styrelse beslutat 
direkt eller indirekt bereda arbete åt eller på annat sätt understödja 
strejkande eller utestängda eller eljest av konflikten berörda arbetstagare 
samt
att inte tillgripa lockout utan medgivande av förbundet och Föreningen 
Svenskt Näringsliv i enlighet med vad som anges i dessa och Föreningen 
Svenskt Näringslivs stadgar.

§ 22 Förfarande vid strejk
Utbryter strejk eller hotar strejk att utbryta hos medlem skall denne 
ofördröjligen göra anmälan därom till förbundet.
Medlemmen skall därjämte meddela förbundet alla upplysningar angående  
trejken som av förbundet begäres eller eljest finnes vara av vikt.
Därjämte skall i frågor rörande strejk iakttas de bestämmelser som därom 
är föreskrivna i Föreningen Svenskt Näringslivs stadgar.

§ 23 Förfarande vid lockout
Anser sig medlem böra förklara lockout skall han med angivande av 
skälen till och med omfånget av lockouten anmäla detta till förbundets 
styrelse för vidare handläggning och godkännande i enlighet med 
Föreningen Svenskt Näringslivs stadgar.
Finner styrelsen skäl föreligga för en mera omfattande lockout, skall 
styrelsen föranstalta om överläggningar med Föreningen Svenskt Näringsliv 
enligt dess stadgar. Sedan överläggning ägt rum får styrelsen fatta 
beslut om lockout under förutsättning att tre fjärdedelar av styrelsens 
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ledamöter förenar sig om beslutet. Med enkel majoritet får styrelsen 
hänskjuta ärendet till stämma, som kan fatta beslut om lockout under förut-
sättning att beslutet biträdes av tre fjärdedelar av de avgivna rösterna.

§ 24 Skadeersättning vid konflikt
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 eller lockout.

§ 25 Skadestånd
Har medlem uppsåtligen överträtt eller kringgått bestämmelserna i § 21 
i dessa stadgar, kan förbundets styrelse ålägga medlemmen att utge 
skadestånd till förbundet. Skadeståndet får för medlem bestämmas till 
högst tre procent av medlemmens årslönesumma. För medlem var 
årslönesumma understiger 1.000.000 kronor får skadeståndet 
bestämmas till högst 30.000 kronor.

MEDLEMSKAPETS UPPHÖRANDE
§ 26 Uppsägning

Medlemskap i förbundet upphör vid det halv- eller helårsskifte som inträffar 
närmast efter det att sex månader förflutit från uppsägnings- dagen.
Uppsägning kan göras av såväl medlemmen som förbundets styrelse och 
skall ske skriftligen.
Företag som upphör att vara medlem i förbundet upphör samtidigt att vara 
medlemsföretag i Föreningen Svenskt Näringsliv. I sådana fall är företaget 
inte berättigat att erhålla något av tillgångarna i förbundet eller i Föreningen 
Svenskt Näringsliv.

§ 27 Uteslutning
Styrelsen har rätt att till omedelbart utträde uppsäga medlem som gjort 
sig skyldig till i § 25 omnämnd förseelse eller av annan anledning anses 
olämplig som förbundets medlem eller som av Föreningen Svenskt 
Näringsliv uppsagts till omedelbart utträde enligt dess stadgar.

STADGEÄNDRING M M
§ 28 Stadgeändring och upplösning av förbundet

För ändring av dessa stadgar eller för upplösning av förbundet erfordras 
att samtliga medlemmar förenat sig därom eller att beslut därom fattats av 
två på varandra följande stämmor, den senare minst en månad efter den 
förra, samt att beslutet på den senare stämman biträdes av minst
tre fjärdedelar av de avgivna rösterna. Stadgeändring är dock inte 
giltig förrän Föreningen Svenskt Näringsliv godkänt densamma.
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I händelse av förbundets upplösning skall förbundets behållna 
förmö- genhet användas i enlighet med beslut, som fattas vid den 
sista för- bundsstämman.

§ 29 Skiljenämnd
Tvist mellan förbundet å ena sidan och medlem å andra sidan skall avgö-
ras av tre skiljemän enligt gällande lag om skiljemän. Om enighet mellan 
parterna om tredje skiljeman inte kan uppnås, skall denne utses i enlighet 
med reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut.
Skiljenämnden skall, om den inte beslutar annat, sammanträda i 
Stockholm.
Vad som ovan stadgats om skiljedom innebär inte hinder för förbundets 
styrelse att vid allmän domstol utkräva förfallna avgifter.
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