
  

 
  
  

  

 

 

 

 

 

Förslag på stadgeändringar – medlemskap och revisorer 

Magnus Höij/Anders Persson 
1 mars 2019 

 

Möjliggörande av branschmedlemskap 

För att skapa rätt förutsättningar för fler företag att knytas till det nya förbundet krävs 
större flexibilitet vad gäller möjlighet till medlemskap och att köpa tjänster från 
förbundet vilka matchar företagens olika behov.  

En sådan förändring skapar förbättrade möjligheter för företag utan anställda, start-ups, 
entreprenörer och småföretagare att bli medlemmar. Den skapar även förutsättningar 
för medlemskap för de företag som idag har löst sina arbetsgivarfrågor på annat sätt, har 
hängavtal eller inte ännu är redo att bli bundna av kollektivavtal.  

Motsvarande medlemskapsprodukt, ett så kallat ”branschmedlemskap”, finns redan sen 
flera år i förbundet IT&Telekomföretagen.  Ett branschmedlemskap innebär att företaget 
är medlem i Innovationsföretagen samt i Svenskt Näringsliv och företaget får ett 
medlemsnummer. 

För att möjliggöra detta krävs förändring av stadgarna för föreningen.  

Befintlig skrivning:  

§ 2 Medlemskap 

Styrelsen äger bevilja företag medlemskap i förbundet. Medlem i 
Innovationsföretagen är skyldig att samtidigt vara medlemsföretag i 
Föreningen Svenskt Näringsliv samt att följa dess stadgar och de särskilda avtal 
som träffas mellan Föreningen Svenskt Näringsliv och förbundet ävensom 
mellan förbundet och närstående organisationer. 

Företag som tillhör en annan medlemsorganisation inom Almega eller Svenskt 
Näringsliv kan, efter prövning av styrelsen, beviljas medlemskap i 
Innovationsföretagen. 

Medlem är skyldig att lämna statistiska och andra uppgifter angående arbets- 
och löneförhållanden som Innovationsföretagen, servicebolaget eller 
Föreningen Svenskt Näringsliv infordrar. Sådana uppgifter får ej obehörigen 
lämnas vidare. 
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Förslag på ny skrivning:  

§ 2 Medlemskap 

Styrelsen äger bevilja företag medlemskap i förbundet. Medlem i 
Innovationsföretagen är skyldig att samtidigt vara medlemsföretag i 
Föreningen Svenskt Näringsliv samt att följa dess stadgar och de särskilda avtal 
som träffas mellan Föreningen Svenskt Näringsliv och förbundet ävensom 
mellan förbundet och närstående organisationer. 

Medlem som önskar bli bunden av kollektivavtal som förbundet träffar och vill 
erhålla service i arbetsgivarfrågor kan också erhålla medlemskap i förbundets 
arbetsgivarsektion. § 19 – 23 i dessa stadgar tillämpas endast i förhållande till 
dessa medlemmar. Särskild förteckning skall föras över medlemmar i 
arbetsgivarsektionen. 

Medlem som inte önskar bli bunden av kollektivavtal kan teckna avtal om 
arbetsgivarservice för att erhålla rådgivning och service i arbetsgivarfrågor. 

Medlem är skyldig att lämna statistiska och andra uppgifter angående arbets- 
och löneförhållanden som Innovationsföretagen, servicebolaget eller 
Föreningen Svenskt Näringsliv infordrar. Sådana uppgifter får ej obehörigen 
lämnas vidare. 

 

 

Färre revisorer 

Parallellt med ovanstående justering föreslås en anpassning av antalet revisorer, så att 
skrivningen stämmer med dagens praxis. I nuvarande stadgar står att föreningens 
räkenskaper och förvaltning ska granskas årligen av två av årsmötet valda revisorer. 
Detta föreslås ändras så att föreningen granskas av en auktoriserad revisor, med en 
personlig suppleant.  

Befintlig skrivning:  

§13 Revisorer 

Granskning av Innovationsföretagens räkenskaper samt av förvaltningen i 
övrigt verkställs årligen av två av årsmötet valda revisorer, av vilka en skall vara 
auktoriserad. Envar av dessa äger, när denne så vill, ta del av 
Innovationsföretagens alla räkenskaper och andra handlingar. Senast den 31 
mars respektive år skall revisorerna avsluta granskningen och avlämna 
berättelse till styrelsen.  
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Förslag på ny skrivelse: 

§13 Revisorer 

Granskning av Innovationsföretagens räkenskaper samt av förvaltningen i 
övrigt verkställs årligen av en av årsmötet vald auktoriserad revisor. Denne kan 
ha en av årsmötet vald suppleant. Envar av dessa äger, när denne så vill, ta del 
av Innovationsföretagens alla räkenskaper och andra handlingar. Senast den 
31 mars respektive år skall revisorn avsluta granskningen och avlämna 
berättelse till styrelsen.  

 

Förslag till beslut 

Att ändra stadgarna för föreningen i enlighet med ovanstående formuleringar.  

 


