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§ 1 Föreningens ändamål
Föreningen Teknikföretagen i Sverige (Teknikföretagen) har som ändamål  
att främja medlemmarnas internationella konkurrenskraft och långsiktiga  
lön samhet genom att verka för

‑   ett fritt näringsliv och goda näringsvillkor,
‑   utveckling av de tekniska och mänskliga resurserna i företagen,
‑   väl fungerande lönebildnings‑ och regelsystem på arbetsmarknaden, och
‑   effektiva förhandlings‑ och tvistelösningsordningar i förhållandet mellan 

medlemmarna eller medlemmarnas organisationer och hos dem anställda  
eller deras organisationer.

§ 2 Föreningens säte
Föreningen har sitt säte i Stockholm.

§ 3 Föreningen och dess medlemmar
Teknikföretagen är medlem i Föreningen Svenskt Näringsliv och verkar i  
enlighet med dessa och Svenskt Näringslivs stadgar samt upprätthåller ett  
samband mellan föreningen, Svenskt Näringsliv och medlemmarna.

Medlemmar i föreningen är

‑  företag som i Sverige bedriver industriell och därmed närstående  
verksamhet, och

‑  arbetsgivarorganisationer vars stadgar godkänts av Teknikföretagen.

En förutsättning för att Teknikföretagen skall lämna sådant godkännande är att 
stadgarna innehåller bestämmelse om att medlemskap i organisationen också 
innebär medlemskap i Teknikföretagen.

Arbetsgivarorganisation som är medlem i Teknikföretagen har inte rösträtt i 
föreningens angelägenheter och betalar inte medlemsavgift. Medlemsföretag 
i Teknikföretagen är också medlemsföretag i Föreningen Svenskt Näringsliv. 
Medlemmarna är skyldiga att rätta sig efter Svenskt Näringslivs stadgar och de 
särskilda avtal som träffas mellan Teknikföretagen och Svenskt Näringsliv.
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§ 4 Föreningens regioner 
Medlemsföretagen i Teknikföretagen är indelade i följande regioner.

1)  Region Syd: Skåne och Blekinge län
2)  Region Väst: Västra Götalands och Hallands län
3)  Region Öst: Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och  

Gotlands län
4)  Region Mitt: Stockholms, Uppsala, Västmanlands, Södermanlands,  

Örebro, Dalarnas och Värmlands län
5)  Region Norr: övriga län

§ 5 Föreningens organ
Föreningens angelägenheter sköts av stämman, styrelsen och den  
verk ställande direktören.

Styrelsen kan besluta att viss verksamhet för medlemmarna skall bedrivas  
i annan juridisk person än föreningen.

§ 6 Styrelsens sammansättning m.m.
Styrelsen består av tjugofem ledamöter.

Varje region väljer två ledamöter, sammanlagt tio ledamöter.

Vid föreningens stämma väljs tio ledamöter.

Valnämnden för de mindre teknikföretagen väljer fem ledamöter enligt vad som 
anges i § 17.

Vid valen av ledamöter till styrelsen bör så långt möjligt hänsyn tas till önske‑
målet att företag av olika storlek och olika verksamheter inom före ningen blir 
representerade och att representationen även i övrigt blir allsidig.  
Det bör eftersträvas att arbetsgivarorganisationer som är medlemmar i  
föreningen är representerade i styrelsen.

Mandattiden för ledamot i styrelsen är tre år.
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Om ledamot avgår under mandattiden, utser styrelsen ersättare för tiden  
till nästa stämma. Stämman utser ny ledamot för återstående mandattid.

Styrelsen utser årligen ordförande och vice ordförande.

§ 7 Styrelsens uppgifter
Det åligger styrelsen

‑  att se till att föreningens stadgar följs,
‑  att utöva tillsyn över det löpande arbetet inom föreningen,
‑  att i alla ärenden företräda föreningen,
‑  att förbereda ärenden till stämma och sammankalla till denna,
‑  att avge förvaltningsberättelse till ordinarie stämma,
‑  att se till att stämmobeslut verkställs,
‑  att årligen fastställa budget för föreningen,
‑  att tillse att medlemmarna handlar konsekvent i kollektivavtalsfrågor,
‑  att fatta beslut i anledning av konflikt samt om ekonomisk ersättning  

till medlem enligt vad som anges i § 9,
‑  att enligt Föreningen Svenskt Näringslivs stadgar utse ledamöter till dess 

styrelse samt att upprätta förslag till ytterligare styrelseledamöter att utses  
vid Svenskt Näringslivs ordinarie stämma,

‑  att utse ombud som på Svenskt Näringsliv stämmor skall representera  
Teknikföretagen, samt

‑  att utse och entlediga verkställande direktör i föreningen.

§ 8 Styrelsens behörighet att teckna kollektivavtal
Styrelsen har behörighet att teckna kollektivavtal som avser för handlings‑ och 
tvistelösningsordningar i förhållandet mellan medlemmarna eller medlemmar‑
nas organisationer och hos dem anställda eller deras organisationer. Teknik‑
företagen får inte träffa kollektivavtal som ger upphov till andra rättsverkningar 
än som nyss nämnts i förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.
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§ 9 Ersättning vid stridsåtgärd
Ersättning till medlemsföretag för skada under stridsåtgärd utgår under de  
villkor och i den omfattning, som föreskrivs i Svenskt Näringslivs stadgar.

Dessutom får styrelsen med anlitande av föreningens understödsfond besluta 
om ekonomiskt understöd. Ett sådant beslut fordrar att minst tolv ledamöter 
förenat sig om beslutet.

§ 10 Styrelsens sammanträden, arbetsutskott m.m.
Ordinarie sammanträde i styrelsen hålls en gång om året i nära anslutning  
till ordinarie föreningsstämma.

Vidare sammanträder styrelsen på kallelse av ordföranden eller verk ställande 
direktören. Sådan kallelse skall utfärdas om det begärs av minst tre leda möter  
i styrelsen eller av Föreningen Svenskt Näringsliv.

Vid ordinarie styrelsesammanträde utser styrelsen ordförande och vice  
ordförande samt fastställer tid och plats för ordinarie föreningsstämma.

Styrelsen kan utse ett arbetsutskott att i större eller mindre utsträckning utöva 
styrelsens befogenheter.

Den verkställande direktören har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsens 
sammanträden, om styrelsen inte i ett särskilt fall bestämmer något annat.

§ 11 Styrelsens beslutsmässighet
Styrelsen är beslutsför när minst nio ledamöter är närvarande.

Inom styrelsen har varje ledamot en röst. Som styrelsens beslut gäller, om inte 
annat anges i dessa stadgar, den mening som omfattas av flest ledamöter.  
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
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§ 12 Den verkställande direktören
Den verkställande direktören sköter föreningens löpande förvaltning enligt 
styrelsens riktlinjer och anvisningar.

Den verkställande direktören får dessutom utan styrelsens be myndigande vidta 
åtgärder som med hänsyn till omfattningen och arten av föreningens verksam‑
het är av ovanlig beskaffenhet eller stor betydelse, om styrelsens beslut inte kan 
avvaktas utan väsentlig olägenhet för verksam heten. I sådana fall skall styrelsen 
så snart som möjligt underrättas om åtgärden.

Den verkställande direktören får alltid företräda föreningen och teckna  
före ningen beträffande uppgifter som han skall sköta samt själv eller genom av 
honom befullmäktigat ombud företräda föreningen i rättegång.
Vidare skall den verkställande direktören

‑  bereda och inför styrelsen föredra inkomna ärenden,
‑  föredra på stämman förekommande ärenden,
 ‑ ansvara för föreningens räkenskaper och årligt bokslut, samt
‑  se till att styrelsens beslut verkställs.

§ 13 Särskild fullmakt att företräda föreningen
Styrelsen får befullmäktiga en styrelseledamot, den verkställande direktören 
eller någon annan att företräda och teckna föreningen.

Styrelsen får när som helst återkalla fullmakt som avses i första stycket.

§ 14 Stämma
Ordinarie föreningsstämma hålls varje år före maj månads utgång på tid och ort 
som styrelsen bestämmer.

Extra stämma skall hållas när styrelsen anser att det behövs. Sådan stämma  
skall också hållas, när det skriftligen begärs hos styrelsen av medlemmar, som 
utgör minst 1/20 av föreningens medlemstal eller av minst fem medlemmar, 
som representerar lägst 1/10 av föreningens röstetal enligt gällande röstlängd.
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Kallelse till stämma med uppgift om vad som skall behandlas, sker genom  
brev avsänt minst två veckor före mötet.

På ordinarie stämma behandlas

‑  styrelsens förvaltningsberättelse och revisorernas utlåtande över den,
‑  ansvarsfrihet för styrelsen,
‑  val av ledamöter till styrelsen, när ny styrelse skall utses respektive  

kompletteringsval skall ske,
‑  val av två revisorer samt två suppleanter för dem,
‑  val av valnämnd om minst tre ledamöter för förberedelse av stämmans  

nästkommande val av ledamöter till styrelsen,
‑  framställningar från styrelsen,
‑  fastställande av avgift till föreningen eller annan enligt § 25, samt
‑  framställningar från medlemmar, som blivit inlämnade till styrelsen i sådan 

tid att de rimligen kunnat beredas inför stämman.

Styrelsens förvaltningsberättelse, revisionsberättelsen och de framställ ningar 
som skall behandlas på stämman, skall minst en vecka före mötet finnas  
tillgängliga för föreningens medlemmar på föreningens kansli samt sändas  
till de medlemmar som begär det.

§ 15 Regionernas valmöten m.m.
Medlemmarna i varje region sammanträder för val av ledamöter till föreningens 
styrelse. Sådant sammanträde skall äga rum före den 15 mars det år ny styrelse 
skall utses. Föreningens verkställande direktör bestämmer, efter samråd med  
regionstyrelsen i respektive region, tid och ort för valmötet.

Kallelse till valmöte sker genom brev avsända minst fem veckor före mötet.
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På sammanträdet behandlas

‑  val av två ledamöter till föreningens styrelse,
‑  val av ledamöter till regionstyrelse, minst fem och högst tio
 Mandattiden för ledamot i regionstyrelse är tre år,
‑  val av en ledamot och en suppleant för denne till valnämnden för de  

mindre teknikföretagen (se § 17).
 I valet deltar endast medlemmar med högst 100 arbetstagare beräknat efter 

senaste uppgift enligt § 26.
‑  de ärenden som anmälts av föreningens styrelse, den verkställande  

direktören eller medlem i regionen.

Om den ledamot och den suppleant för denne till valnämnden för de mindre 
teknikföretagen som regionen har utsett avträder uppdraget innan nämnden 
fullgjort sitt uppdrag enligt § 17 utser föreningens styrelse ersättare för dessa.

§ 16 Regionstyrelsernas uppgifter m.m.
Regionstyrelsen utser årligen ordförande och vice ordförande.

I en regionstyrelse har varje ledamot en röst. Som regionstyrelsens beslut gäller 
den mening som omfattas av flest ledamöter. Vid lika röstetal har ordföranden 
utslagsröst.

Regionstyrelsen skall sammanträda minst en gång om året. Vidare skall regions‑
tyrelsen sammanträda på kallelse av ordföranden, verkställande direktören eller 
om det begärs av minst tre ledamöter i regionstyrelsen.

Det åligger regionstyrelsen

‑  att vara samrådsorgan för regionen,
‑  att vara rådgivande till föreningens verkställande direktör,
‑  att inom regionen främja anslutning till föreningen och en samverkan  

mellan medlemmarna i frågor av gemensamt intresse,
‑  att förbereda regionens nästkommande val av ledamöter till styrelsen  

och andra ärenden som skall behandlas vid regionens valmöte,

Teknikföretagen
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‑  att lämna förslag till ledamot i styrelsen inför styrelsens beslut om  
ersättare respektive stämmans kompletteringsval, när ledamot som valts  
av regionen avgått under mandattiden,

‑  att lämna förslag till ombud som på Föreningen Svenskt Näringslivs  
stämmor skall representera Teknikföretagen, samt

‑  att i övrigt främja föreningens syften.

Om ledamot i regionstyrelse avgår under mandattiden skall regionstyrelsen,  
om så anses erforderligt eller antalet ledamöter understiger fem, utse ny  
ledamot för återstående mandattid. Föreningens verkställande direktör skall 
snarast underrättas om ny ledamot utses.

§ 17 Valnämnd för de mindre teknikföretagen
Valnämnden utser fem ledamöter till föreningens styrelse och skall full göra  
sitt uppdrag senast den 30 april det år en ny styrelse skall väljas.

Vidare utgör valnämnden ett rådgivande organ i förhållande till föreningens 
verkställande direktör och skall lämna förslag till ledamot i styrelsen inför  
styrelsens beslut om ersättare respektive stämmans kompletteringsval,  
när ledamot som valts av nämnden avgått under mandattiden.

Varje region företräds i valnämnden av en ledamot och en suppleant för denne. 
För att nämnden skall vara beslutsför krävs att samtliga regioner är företrädda 
vid beslutet.

Valnämnden utser inom sig en ordförande. Varje ledamot har en röst.  
Som valnämndens beslut gäller den mening som omfattas av flest ledamöter. 
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Om nämnden underlåter att fullgöra sitt uppdrag att utse ledamöter i styrelsen 
väljer stämman de ledamöter som skulle ha utsetts av valnämnden för de  
mindre teknikföretagen.

Teknikföretagen
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§ 18 Omröstning, val, representation
Vid föreningsstämma och valmöte i region utses ordförande och justeringsmän 
genom omröstning efter antal närvarande, vardera med en röst.

Vid annan omröstning har varje medlem en röst för varje fullt tusental kronor 
medlemmen senast betalt som fastställda avgifter till föreningen eller annan 
enligt § 25.

Vid omröstning gäller den mening som får flertalet röster, såvida inte  
annat föreskrivs i dessa stadgar. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds 
av flertalet röstande. Är även de röstandes antal lika, har ordföranden  
ut slagsröst.

Röstning skall ske öppet. Detta gäller även val, om inte sluten omröstning  
begärs vid stämman.

Talan för medlemsföretag förs av verkställande direktör eller ombud, som  
företer skriftlig fullmakt. Ombud bör anmälas till föreningen minst två  
veckor före stämman. Ingen får med stöd av fullmakt rösta för mer än  
1/10 av det företrädda röstetalet.

§ 19 Revision
Senast före den 15 april skall revisorerna ha slutfört granskningen av  
före ningens räkenskaper och avlämnat revisionsberättelse.

§ 20 Protokoll, jäv
Vid stämman, sammanträden i styrelsen och valmöte i region förs protokoll, 
som justeras av ordföranden och två andra deltagare.

Protokoll från stämma och valmöte i region skall inom femton dagar finnas 
tillgängligt för medlemmarna.

Inom styrelsen får ledamot inte delta i avgörande av fråga, som särskilt berör 
honom eller företag han representerar. Detta gäller dock inte vid beslut om  
Teknikföretagens representation i Föreningen Svenskt Näringslivs organ.
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§ 21 Ersättning för förtroendeuppdrag
Ledamöter i styrelsen och i regionstyrelse har för styrelsesammanträden samt 
resor i föreningens ärenden, som inte avser deltagande på stämma eller andra 
sammanträden i föreningens regioner, rätt till ersättning enligt regler som  
fastställs av styrelsen. 

§ 22 Medlemskap i föreningen
Ansökan om medlemskap i föreningen prövas av styrelsen.

Medlemskap för företag omfattar all verksamhet i företaget. Styrelsen kan  
medge undantag från detta.

Medlemsföretag som önskar undanta viss verksamhet från medlemskapet  
skall på begäran lämna uppgifter om den verksamhet som bedrivs.

§ 23 Upphörande av medlemskap
Medlemskap i föreningen upphör vid det årsskifte som infaller sex månader 
efter skriftlig uppsägning.

Uppsägning får göras såväl av medlem som av styrelsen.

Medlem som inte betalar avgifter eller som underlåter att rätta sig efter  
föreningens stadgar eller föreskrifter som meddelats med stöd av dessa eller  
som på annat sätt motverkar föreningens ändamål, får inte föreningens eller 
Föreningen Svenskt Näringslivs bistånd och kan genom enhälligt beslut av  
styrelsen uteslutas ur föreningen med omedelbar verkan.

När medlemskap upphör har medlemmen inte rätt att återfå något av vad  
som inbetalats eller erhålla någon andel av föreningens tillgångar.
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§ 24 Överlåtelse av rörelse
Övergår medlemsföretags verksamhet helt eller delvis till annan, skall detta 
omedelbart anmälas till föreningen. Den nya ägaren har efter anmälan rätt att 
överta medlemskapet avseende den övertagna verksamheten.

§ 25 Avgifter
Avgifter som medlemsföretag skall betala till föreningen eller till annan juridisk 
person fastställs årligen av stämman efter förslag av styrelsen.

Avgifterna fastställs på grundval av lönesumman i rörelse, vilken omfattas av 
medlemskapet.

Föreningens medlemsföretag skall erlägga avgift till Föreningen Svenskt  
Näringsliv i enlighet med dess stadgar.

§ 26 Statistiska uppgifter
Medlem skall före den 15 februari varje år lämna uppgift till föreningen om  
antalet arbetstagare och om föregående kalenderårs lönesumma i den verk‑
samhet som omfattas av medlemskapet. Vidare är medlem skyldig att lämna 
andra uppgifter enligt inom föreningen gällande bestämmelser.

Styrelsen får meddela föreskrifter om medlemmarnas uppgifts skyldighet.

§ 27 Skiljedom
Tvist mellan föreningen och medlem avgörs av skiljemän enligt gällande lag om 
skiljemän. Kan enighet inte uppnås om tredje skiljeman skall dock denne utses 
enligt reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedoms institut.

Föreningen får i allmän domstol föra talan om betalning av förfallna medlems‑
avgifter.
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§ 28 Ändring av stadgarna och föreningens upplösning
Beslut om ändring av dessa stadgar kan ske efter beslut vid två på varandra  
följande stämmor, den senare minst en månad efter den förra. För beslut vid den 
senare stämman krävs att detta biträds av minst 3/4 av det vid mötet företrädda 
röstetalet. Dock skall ändring av § 8 eller av andra stycket i denna paragraf ske i 
den ordning som där föreskrivs.

Beslut om föreningens upplösning fordrar, förutom beslut vid två på varandra 
följande stämmor enligt första stycket, att minst 3/4 av föreningens hela röstetal 
förenar sig om beslutet vid den andra stämman.

Vidare måste beslut om stadgeändring godkännas av Föreningen Svenskt  
Näringsliv.

Beslutas det att föreningen skall upplösas skall styrelsen omedelbart säga upp 
föreningens medlemskap hos Föreningen Svenskt Näringsliv.

§ 29 Fördelning av tillgångarna vid upplösning
Om föreningen upplöses skall dess behållna tillgångar användas enligt vad  
som anges i upplösningsbeslutet.

§ 30 Kompletteringsbestämmelse
Som utfyllande regler där stadgarna inte innehåller särskild reglering gäller  
i tillämpliga delar Föreningen Svenskt Näringslivs stadgar.

Teknikföretagen
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§ 1 Föreningens ändamål
Teknikarbetsgivarna är medlem i Föreningen Teknikföretagen i Sverige  
(Teknikföretagen) och har till ändamål att tillvarata och främja medlemmarnas 
gemensamma intressen rörande förhållandet mellan medlemmarna och hos 
dem anställda eller deras organisationer.

§ 2 Föreningens säte
Föreningen har säte i Stockholm.

§ 3 Medlemmar
Medlemmar i föreningen är teknikföretag i Sverige. 

§ 4  Föreningens organ
Föreningens angelägenheter sköts av stämman, styrelsen, verkställande  
direktören och förbundsdirektören.

Styrelsen kan besluta att viss verksamhet för medlemmarna ska bedrivas i  
annan juridisk person än föreningen.

§ 5  Styrelsens sammansättning
Styrelsen består av minst fyra och högst femton ledamöter som väljs av  
före ningsstämman.

Vid valen av ledamöter till styrelsen bör så långt möjligt hänsyn tas till önske‑
målet att företag av olika storlek och olika verksamheter inom föreningen blir 
representerade samt att representationen även i övrigt blir allsidig i förhållande 
till medlemsstrukturen.

Mandattiden för styrelseledamot är tre år. Om ledamot avgår under mandat‑
tiden, utser styrelsen ersättare för tiden till nästa stämma. Stämman utser ny 
ledamot för återstående mandattid.

Styrelsen utser årligen ordförande och vice ordförande.
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§ 6  Styrelsens uppgifter
Det åligger styrelsen 

‑  att se till att föreningens stadgar följs,
‑  att utöva tillsyn över det löpande arbetet inom föreningen,
‑  att i alla ärenden företräda föreningen,
‑  att handlägga frågor om förhållandet mellan medlem och medlemmens  

anställda eller deras organisationer,
‑  att fatta beslut med anledning av konflikt samt att göra framställning  

till Svenskt Näringsliv och Teknikföretagen om konfliktersättning till  
medlemmarna,

‑  att behandla frågor om brott mot föreningens stadgar och avtal samt  
mot föreskrifter som lämnats enligt § 22,

‑  att upprätthålla ett samband mellan föreningen och Teknikföretagen,
‑  att förbereda ärenden till stämma och sammankalla till denna,
‑  att avge förvaltningsberättelse till ordinarie stämma,
‑  att se till att stämmobeslut verkställs,
‑  att årligen fastställa budget för föreningen, 
‑  att utse och entlediga verkställande direktör i föreningen, samt
‑  att utse och entlediga förbundsdirektör i föreningen.

Eftersom Teknikarbetsgivarna är medlemsorganisation inom Teknikföretagen 
ska styrelsen fatta beslut om verkställande direktör och förbundsdirektör i  
samråd med Teknikföretagen.

§ 7  Styrelsens sammanträden, arbetsutskott m.m.
Ordinarie sammanträde i styrelsen hålls en gång om året i nära anslutning  
till ordinarie föreningsstämma.

Vidare sammanträder styrelsen på kallelse av ordföranden eller verkställande 
direktören. Sådan kallelse ska utfärdas om det begärs av minst tre ledamöter  
i styrelsen.

Teknikarbetsgivarna



STADGAR 23

Vid ordinarie styrelsesammanträde utser styrelsen ordförande, vice ordförande 
samt fastställer tid och plats för ordinarie föreningsstämma. Styrelsen kan utse 
ett arbetsutskott att i större eller mindre utsträckning utöva styrelsens  
befogenheter.

Verkställande direktören och förbundsdirektören har rätt att närvara och yttra 
sig vid styrelsens sammanträden, om styrelsen inte i ett särskilt fall bestämmer 
något annat.

§ 8  Styrelsens beslutsmässighet m.m.
Styrelsen är beslutsför när minst två tredjedelar av ledamöterna är närvarande. 
Beslut kan fattas genom cirkulation av beslutsprotokoll.

Inom styrelsen har varje ledamot en röst. Som styrelsens beslut gäller, om inte 
annat anges i dessa stadgar, den mening som omfattas av flest ledamöter.  
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 9  Verkställande direktören
Verkställande direktören sköter den löpande förvaltningen enligt styrelsens 
riktlinjer och anvisningar.

Verkställande direktören får dessutom utan styrelsens bemyndigande vidta 
åtgärder som med hänsyn till omfattningen och arten av föreningens verksam‑
het är av ovanlig beskaffenhet eller stor betydelse, om styrelsens beslut inte kan 
avvaktas utan väsentlig olägenhet för verksamheten. I sådana fall ska styrelsen  
så snart som möjligt underrättas om åtgärden.

Verkställande direktören får alltid företräda föreningen och teckna föreningen  
beträffande uppgifter som han ska sköta samt själv eller genom av honom  
befullmäktigat ombud företräda föreningen i rättegång.
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Vidare ska verkställande direktören 

‑  bereda och föredra ärenden för styrelsen,
‑  föredra ärenden på stämman,
 ‑ ansvara för föreningens räkenskaper, och
‑  se till att styrelsens beslut snarast verkställs.

§ 10  Förbundsdirektören
Förbundsdirektören sköter de operativa arbetsgivarfrågorna enligt styrelsens 
riktlinjer och anvisningar.

Förbundsdirektören får alltid företräda föreningen och teckna föreningen  
beträffande uppgifter som han ska sköta samt själv eller genom av honom  
befullmäktigat ombud företräda föreningen i rättegång.

Vidare ska förbundsdirektören 

‑  vid tvist mellan medlem och anställda eller deras organisationer  
utreda anledningen och medverka till lösning av tvisten samt,  
om anledning förekommer, förelägga styrelsen tvisten,

‑  bereda och föredra ärenden för styrelsen,
‑  se till att styrelsens beslut snarast verkställs.

§ 11  Särskild fullmakt att företräda föreningen
Styrelsen får befullmäktiga en styrelseledamot, verkställande direktören,  
förbundsdirektören eller någon annan att företräda och teckna föreningen.

Styrelsen får när som helst återkalla fullmakt som avses i första stycket.

§ 12  Stämma
Föreningens medlemmar sammanträder varje år, senast före maj månads  
utgång, till ordinarie föreningsstämma på tid och ort som styrelsen  
bestämmer. Om inte särskilda skäl talar emot det ska stämman samordnas  
med Teknik företagens och Tekniktjänstearbetsgivarnas föreningsstämmor.
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Extra stämma ska hållas när styrelsen anser att det behövs. Sådan stämma ska 
också hållas, när det skriftligen begärs hos styrelsen av medlemmar, som utgör 
minst 1/20 av föreningens medlemstal eller av minst fem med lemmar,  
som representerar lägst 1/10 av föreningens röstetal enligt gällande röstlängd.

Kallelse till stämma med uppgift om vad som ska behandlas, sker genom brev 
som skickas ut minst två veckor före mötet.

På ordinarie stämma behandlas

‑  styrelsens förvaltningsberättelse och revisorernas utlåtande över den,
‑  ansvarsfrihet för styrelsen,
‑  val av två revisorer samt två suppleanter för dem,
‑  framställningar från styrelsen,
‑  fastställande av avgift till föreningen eller annan enligt § 18, samt
‑  framställningar från medlemmar, som blivit inlämnade till styrelsen  

före den 31 mars.

Styrelsens förvaltningsberättelse, revisionsberättelsen och de framställningar 
som ska behandlas på stämman, ska minst en vecka före mötet finnas  
tillgängliga för föreningens medlemmar på föreningens kansli samt sändas  
till de medlemmar som begär det.

§ 13  Revision
Senast före den 15 april ska revisorerna ha slutfört granskningen av föreningens 
räkenskaper och avlämnat revisionsberättelse.

§ 14  Omröstning, val, representation
Vid föreningsstämma utses ordförande och justeringsmän genom omröstning 
efter antal närvarande, vardera med en röst.

Vid annan omröstning har varje medlem en röst för varje fullt tusental kronor 
medlemmen senast betalt som fastställda avgifter till föreningen eller annan 
enligt § 18.

Teknikarbetsgivarna



STADGAR26

Vid omröstning gäller den mening som får flertalet röster, såvida inte annat 
föreskrivs i dessa stadgar. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av  
flertalet röstande. Är även de röstandes antal lika, har ordföranden utslagsröst.

Röstning ska ske öppet. Detta gäller även val, om inte sluten omröstning begärs 
vid stämman.

Talan för medlemsföretag förs av verkställande direktör eller annan,  
som företer skriftlig fullmakt. Ombud bör anmälas till föreningen minst två  
veckor före stämman. Ingen får med stöd av fullmakt rösta för mer än  
1/10 av det företrädda röstetalet.

§ 15  Protokoll, jäv
Vid stämma och styrelsesammanträden förs protokoll, som justeras av  
ordföranden och två andra deltagare.

Protokoll från stämma ska inom femton dagar finnas tillgängligt för  
medlemmarna.

Inom styrelsen får ledamot inte delta i avgörande av fråga, som särskilt berör 
honom eller företag han representerar.

§ 16  Ersättning för förtroendeuppdrag
Ledamöter i styrelsen har för sammanträden i styrelsen samt resor i före ningens 
ärenden, som inte avser deltagande på stämma, rätt till ersättning enligt regler 
som fastställs av styrelsen.

§ 17  Ansökan om medlemskap
Ansökan om medlemskap i föreningen prövas av styrelsen.

Medlemskapet i föreningen omfattar all verksamhet i företaget.  
Styrelsen kan medge undantag från detta.
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Medlem som önskar undanta viss verksamhet från medlemskapet ska  
på begäran lämna uppgifter om den verksamhet som bedrivs.

Medlemskap i föreningen medför obligatoriskt medlemskap i Teknikföretagen.

§ 18  Medlemsavgift
Avgifter som medlem ska betala till föreningen eller till annan juridisk  
person fastställs årligen av stämman på förslag av styrelsen.

Avgifterna fastställs på grundval av lönesumman i den verksamhet som  
omfattas av medlemskapet.

§ 19  Upphörande av medlemskap
Medlemskap i föreningen upphör vid det årsskifte som infaller sex månader 
efter skriftlig uppsägning. Efter varsel om konflikt som gäller föreningens  
medlemmar får uppsägning av medlemskap inte ske förrän konflikten upphört, 
om inte styrelsen medger det.

Uppsägning kan göras av medlem och av styrelsen. Föreningen ska genast  
meddela Teknikföretagen om uppsägning av medlemskap.

Medlem som inte betalar avgifter eller som inte rättar sig efter föreningens  
stadgar eller föreskrifter som meddelats med stöd av dessa eller som på annat 
sätt motverkar föreningens ändamål, får inte bistånd från föreningen eller  
från Teknikföretagen och kan genom enhälligt beslut av styrelsen uteslutas ur  
föreningen med omedelbar verkan.
 
När medlemskap upphör har medlemmen inte rätt att återfå något av vad  
som inbetalats eller erhålla någon andel av föreningens tillgångar.
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§ 20  Överlåtelse av rörelse
Övergår medlems verksamhet helt eller delvis till annan, ska medlemmen  
omedelbart anmäla detta till föreningen.

Om rörelsen i sin helhet överlåtits och den nye ägaren inte önskar överta  
medlemskapet, ska medlemmen säga upp medlemskapet enligt § 19.  
Vill den nye ägaren överta medlemskapet, ska han ge in ansökan om det  
till Teknikarbetsgivarna.

§ 21  Statistiska uppgifter
Medlem ska före den 15 februari varje år lämna uppgift till föreningen om  
antalet arbetstagare och om föregående kalenderårs lönesumma i den  
verksamhet som omfattas av medlemskapet. Vidare är medlem skyldig att  
lämna andra uppgifter enligt inom föreningen gällande bestämmelser.

Styrelsen får meddela föreskrifter om medlemmarnas uppgiftsskyldighet.

§ 22  Medlemsskyldigheter i fråga om avtal m.m.
Vill medlem ingå avtal med facklig organisation, ska avtalet underställas  
styrelsen och får inte tecknas utan dess godkännande.

Inte heller får förhandlingar om ingående av kollektivavtal inledas av medlem 
utan att styrelsen lämnat sitt samtycke till det.

Vad som sagts gäller dock inte sådana lokala överenskommelser som träffas  
med stöd av bestämmelser i kollektivavtal som föreningen träffat.

Styrelsen får lämna föreskrifter rörande kollektivavtals tillämpning.  
Sådana föreskrifter är bindande för medlemmarna.
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§ 23  Anmälan om stridsåtgärder
Då stridsåtgärd kan befaras eller har utbrutit ska anmälan omedelbart ske  
till föreningens kansli.

Uppgift ska lämnas om anledningen till stridsåtgärden, antal som berörs,  
åtgärder som vidtagits och andra omständigheter som har betydelse för saken.

Föreningen ska i förekommande fall informera Teknikföretagen om saken.

§ 24  Förfarande angående lockout
Anser medlem att lockout bör ske ska han anmäla det till föreningen och ange 
skälen för och omfattningen av åtgärden samt övriga omständigheter som har 
betydelse för saken.

Frågan ska snarast underställas styrelsen.

Efter samråd med Teknikföretagen och dess prövning av om lockouten är  
befogad ska ärendet handläggas i enlighet med vad som anges i Föreningen 
Svenskt Näringslivs stadgar.

Om styrelsen finner att en mera omfattande lockout bör ske får den, om minst 
åtta av ledamöterna förenat sig om detta, begära att Teknikföretagen beslutar  
att hos Föreningen Svenskt Näringsliv förorda sådan lockout.

§ 25  Förbud att understödja strejkande m.fl.
Medlem får inte under pågående strejk eller lockout i strid mot styrelsens eller 
Föreningen Svenskt Näringslivs beslut sysselsätta eller understödja arbetstagare 
som berörs av konflikten.

Medlem får inte heller annars då styrelsen i anledning av konflikt utfärdat  
förbud mot att anställa vissa arbetstagare, bereda sysselsättning eller på annat 
sätt understödja sådan arbetstagare.
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§ 26  Skadestånd
Styrelsen kan besluta att medlem ska betala skadestånd vid brott mot eller 
kringgående av stadgarna eller föreskrifter som meddelats med stöd av dessa.

Sådant beslut kräver att minst två tredjedelar av de röstande ledamöterna  
förenat sig om beslutet. I kallelse till styrelsemöte ska framgå att fråga om  
skadeståndsskyldighet för medlem kommer att behandlas, sådan fråga får  
inte tas till beslut utan att sådan kallelse skett.

§ 27  Skiljedom
Tvist mellan föreningen och medlem avgörs av skiljemän enligt gällande lag  
om skiljeförfarande.

Teknikarbetsgivarna får i allmän domstol föra talan om betalning av förfallna 
medlemsavgifter.

§ 28  Ändring av stadgarna och upplösning
Beslut om ändring av dessa stadgar kan ske på stämma om det biträds av minst 
3/4 av det vid mötet företrädda röstetalet eller med enkel majoritet om beslutet 
fattas vid två på varandra följande stämmor, den senare minst en månad efter 
den förra. Dock ska ändring av andra stycket i denna paragraf ske i den ordning 
som där föreskrivs.

Beslut om föreningens upplösning fordrar, förutom beslut vid två på varandra 
följande stämmor enligt första stycket, att minst 3/4 av föreningens hela röstetal 
förenar sig om beslutet vid den andra stämman.

§ 29  Fördelning av tillgångarna vid upplösning
Om föreningen upplöses ska dess behållna tillgångar användas enligt vad som 
anges i upplösningsbeslutet.

§ 30  Kompletteringsbestämmelse
Som utfyllande regler där stadgarna inte innehåller särskild reglering gäller i 
tillämpliga delar Teknikföretagens stadgar.

Teknikarbetsgivarna
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§ 1  Föreningens ändamål
Föreningen Tekniktjänstearbetsgivarna är medlem i Föreningen Teknikföreta‑
gen  i Sverige (Teknikföretagen) och har till ändamål att främja medlemmarnas 
internationella konkurrenskraft och långsiktiga lönsamhet.

Tekniktjänstearbetsgivarna ska

‑ tillvarata och främja medlemmarnas gemensamma intressen rörande  
förhållandet mellan medlemmarna och hos dem anställda eller deras  
organisationer,

‑ verka för utveckling av väl fungerande och ur internationell synvinkel  
förmånliga regelsystem på arbetsmarknaden samt att tillämpningen av  
befintliga regelsystem sker på ett förutsebart och kostnadseffektivt sätt.

§ 2  Föreningens säte
Föreningen har sitt säte i Stockholm.

§ 3  Medlemmar
Medlemmar i föreningen är företag som i Sverige producerar tekniktjänster 
samt bedriver därmed närstående verksamhet.

§ 4  Föreningens organ
Föreningens angelägenheter sköts av stämman, styrelsen och förbunds‑
direktören.

Styrelsen kan besluta att viss verksamhet för medlemmarna ska bedrivas i  
särskild juridisk person.

§ 5  Styrelsens sammansättning
Styrelsen består av minst fyra (4) och högst femton (15) ledamöter som  
väljs av föreningsstämman.

Stämman ska årligen bedöma om antalet valda styrelseledamöter bör ökas upp 
till ett maximalt antal om 15 ledamöter. Utgångspunkten för den bedömningen 
är antalet medlemsföretag.
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Vid valen av ledamöter till styrelsen bör så långt möjligt hänsyn tas till önske‑
målet att företag av olika storlek och olika verksamheter inom föreningen blir 
representerade och att representationen även i övrigt blir allsidig i förhållande 
till medlemsstrukturen.

Mandattiden för styrelseledamot är tre år. Om ledamot avgår under mandat‑
tiden, utser styrelsen ersättare för tiden till nästa ordinarie stämma. Stämman 
utser ny ledamot för återstående mandattid.

Styrelsen utser årligen ordförande och vice ordförande.

§ 6  Styrelsens uppgifter
Det åligger styrelsen

‑ att se till att föreningens stadgar följs,
‑ att utöva tillsyn över det löpande arbetet inom föreningen,
‑ att i alla ärenden företräda föreningen,
‑ att handlägga frågor om förhållandet mellan medlem och medlemmens  

anställda eller deras organisationer,
‑ att fatta beslut med anledning av konflikt samt att göra framställning till 

Svenskt Näringsliv och Teknikföretagen om konfliktersättning till  
medlemmarna,

‑ att behandla frågor om brott mot föreningens stadgar och avtal samt  
mot föreskrifter som lämnats enligt § 21,

‑ att upprätthålla ett samband mellan föreningen och Teknikföretagen,
‑ att förbereda ärenden till stämma och sammankalla till denna,
‑ att avge förvaltningsberättelse till ordinarie stämma,
‑ att se till att stämmobeslut verkställs,
‑ att årligen fastställa budget för föreningen, samt
‑ att utse och entlediga förbundsdirektör i föreningen.

Eftersom Tekniktjänstearbetsgivarna är medlemsorganisation inom  
Teknikföretagen ska styrelsen fatta beslut om förbundsdirektör i samråd  
med Teknikföretagen.
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§ 7  Styrelsens sammanträden, arbetsutskott m.m.
Ordinarie styrelsesammanträde hålls en gång om året i nära anslutning till 
ordinarie stämma.

Vidare sammanträder styrelsen på kallelse av ordföranden eller förbunds‑  
direktören. Sådan kallelse ska utfärdas om det begärs av minst tre ledamöter  
i styrelsen.

Vid ordinarie styrelsesammanträde utser styrelsen ordförande och vice  
ord förande samt fastställer tid och plats för ordinarie föreningsstämma.  
Styrelsen kan också utse ett arbetsutskott att i större eller mindre utsträckning 
utöva styrelsens befogenheter.

Förbundsdirektören har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsens samman‑ 
träden, om styrelsen inte i ett särskilt fall bestämmer något annat.

§ 8  Styrelsens beslutsmässighet m.m.
Styrelsen är beslutsför när minst två tredjedelar av ledamöterna är närvarande. 
Beslut kan fattas genom cirkulation av beslutsprotokoll.

Inom styrelsen har varje ledamot en röst. Som styrelsens beslut gäller, om inte 
annat anges i dessa stadgar, den mening som omfattas av flest ledamöter.  
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 9  Förbundsdirektören
Förbundsdirektören sköter den löpande förvaltningen enligt styrelsens  
riktlinjer och anvisningar.

Förbundsdirektören får dessutom utan styrelsens bemyndigande vidta  
åtgärder som med hänsyn till omfattningen och arten av föreningens verksam‑
het är av ovanlig beskaffenhet eller stor betydelse, om styrelsens beslut inte kan 
avvaktas utan väsentlig olägenhet för verksamheten. Det gäller också i övrigt  
sådana beslut som inte kan vänta utan risk att föreningen eller medlemmarna 
lider betydande skada. I de fall som nu sagts ska styrelsen så snart som  
möjligt underrättas om åtgärden.
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Förbundsdirektören får alltid företräda föreningen och teckna föreningen  
beträffande uppgifter som han ska sköta samt själv eller genom av honom  
befullmäktigat ombud företräda föreningen i rättegång.

Vidare ska förbundsdirektören

‑  vid tvist mellan medlem och anställda utreda anledningen och medverka till 
lösning av tvisten samt, om anledning förekommer, förelägga styrelsen tvisten,

‑  bereda och föredra ärenden för styrelsen,
‑  föredra ärenden på stämman,
‑ ansvara för föreningens räkenskaper, och
‑  se till att styrelsens beslut snarast verkställs.

§ 10  Särskild fullmakt att företräda föreningen
Styrelsen får befullmäktiga en styrelseledamot, förbundsdirektören eller någon 
annan att företräda och teckna föreningen.

Styrelsen får när som helst återkalla fullmakt som avses i första stycket.

§ 11  Tekniktjänstearbetsgivarnas föreningsstämma
Tekniktjänstearbetsgivarnas medlemmar sammanträder varje år, senast före maj 
månads utgång, till ordinarie föreningsstämma på tid och ort, som styrelsen 
bestämmer. Om inte särskilda skäl talar mot det ska stämman samordnas med 
Teknikföretagens och Teknikarbetsgivarnas föreningsstämmor.

Extra stämma ska hållas när styrelsen anser att det behövs. Sådan stämma ska 
också hållas, när det skriftligen begärs hos styrelsen av medlemmar, som utgör 
minst 1/20 av föreningens medlemstal eller av minst fem medlemmar, som 
representerar lägst 1/10 av föreningens röstetal enligt gällande röstlängd.

Kallelse till stämma med uppgift om vad som ska behandlas, sker genom brev 
avsända minst två veckor före mötet.
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På ordinarie stämma behandlas

‑  styrelsens förvaltningsberättelse och revisorernas utlåtande över den,
‑  ansvarsfrihet för styrelsen,
‑  val av ledamöter till styrelsen när ny styrelse ska utses,
‑  val av två revisorer samt två suppleanter för dem,
‑  val av valnämnd om minst tre ledamöter för förberedelse av stämmans 

nästkommande val av ledamöter till styrelsen,
‑  framställningar från styrelsen,
‑  fastställande av avgift till föreningen eller annan enligt § 17, samt
‑  framställningar från medlemmar, som blivit inlämnade till styrelsen  

före den 31 mars.

Styrelsens förvaltningsberättelse, revisionsberättelsen och de framställningar 
som ska behandlas på stämman, ska minst en vecka före mötet finnas tillgäng‑
liga för föreningens medlemmar på föreningens kansli samt sändas till de 
medlemmar som begär det.

§ 12 Revision
Senast före den 15 april ska revisorerna ha slutfört granskningen av
Tekniktjänstearbetsgivarnas räkenskaper och avlämnat revisionsberättelse.

§ 13 Omröstning, val, representation
Vid Tekniktjänstearbetsgivarnas föreningsstämma utses ordförande och  
justeringsmän genom omröstning efter antal närvarande, vardera med en röst.

Vid annan omröstning har varje medlem en röst för varje fullt tusental kronor 
medlemmen senast betalt som fastställda avgifter till föreningen eller annan 
enligt § 17.

Vid omröstning gäller den mening som får flertalet röster, om inte annat  
föreskrivs i dessa stadgar. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av  
flertalet röstande. Är även de röstandes antal lika, har ordföranden utslagsröst.
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Röstning ska ske öppet. Detta gäller även val, om inte sluten omröstning begärs 
vid stämman.

Talan för medlemsföretag förs av verkställande direktör eller annan, som företer 
skriftlig fullmakt. Ombud bör anmälas till föreningen minst två veckor före 
stämman. Ingen får med stöd av fullmakt rösta för mer än 1/10 av det företrädda 
röstetalet.

§ 14  Protokoll, jäv
Vid stämma och styrelsesammanträden förs protokoll, som justeras av  
ord föranden och två andra deltagare.

Protokoll från stämman ska inom femton dagar finnas tillgängligt för  
medlemmarna.

Inom styrelsen får ledamot inte delta i avgörande av fråga, som särskilt  
berör honom eller företag han representerar.

§ 15  Ersättning för förtroendeuppdrag
Ledamöter i styrelsen har för sammanträden i styrelsen samt resor i föreningens 
ärenden, som inte avser deltagande på stämma, rätt till ersättning enligt regler 
som fastställs av styrelsen.

§ 16  Ansökan om medlemskap
Ansökan om medlemskap i Tekniktjänstearbetsgivarna prövas av styrelsen. 
Medlemskapet i föreningen omfattar all verksamhet i företaget. Styrelsen kan 
medge undantag från detta.

Medlem som önskar undanta viss verksamhet från medlemskapet ska på  
begäran lämna uppgifter om den rörelse som bedrivs.

Medlemskap i Tekniktjänstearbetsgivarna medför obligatoriskt medlemskap  
i Föreningen Teknikföretagen i Sverige.
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§ 17  Medlemsavgift
Avgifter som medlem ska betala till Tekniktjänstearbetsgivarna eller till annan 
juridisk person fastställs årligen av stämman på förslag av styrelsen.

Avgifterna fastställs på grundval av lönesumman i rörelse, vilken omfattas av 
medlemskapet. Eftersom Tekniktjänstearbetsgivarnas är medlemsorganisation 
inom Teknikföretagen ska avgifterna om inte särskilda skäl talar mot det följa 
samma principer som gäller för andra sådana medlemsorganisationer  
(f.n. Teknikarbetsgivarna).

Till den del Tekniktjänstearbetsgivarna har erhållit medel från Teknikföretagen, 
ska dessa medel förvaltas på samma sätt och enligt samma riktlinjer som  
Teknikföretagen förvaltar motsvarande tillgångsslag.

§ 18  Upphörande av medlemskap
Medlemskap i Tekniktjänstearbetsgivarna upphör vid det årsskifte som inträffar 
sex månader sedan skriftlig uppsägning skett. Efter varsel om konflikt som  
gäller föreningens medlemmar får uppsägning av medlemskap inte ske förrän 
konflikten upphört, om inte styrelsen medger det.

Uppsägning kan göras av medlem och av styrelsen. Tekniktjänstearbetsgivarna 
ska genast meddela Teknikföretagen om uppsägning av medlemskap.

Medlem som inte betalar avgifter eller som inte rättar sig efter Tekniktjänste‑ 
arbetsgivarnas stadgar eller föreskrifter som meddelats med stöd av dessa eller 
som på annat sätt motverkar föreningens ändamål, får inte föreningens eller 
Teknikföretagens bistånd och kan genom enhälligt beslut av styrelsen uteslutas 
ur föreningen med omedelbar verkan.

När medlemskap upphör har medlemmen inte rätt att återfå något av vad som 
inbetalats eller erhålla någon andel av Tekniktjänstearbetsgivarnas tillgångar.

§ 19 Överlåtelse av rörelse
Övergår medlemsföretags rörelse helt eller delvis till annan, ska medlemmen 
omedelbart anmäla detta till Tekniktjänstearbetsgivarna.
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Om rörelsen i sin helhet överlåtits och den nye ägaren inte önskar överta  
medlemskapet, ska medlemmen säga upp medlemskapet enligt § 18.  
Vill den nye ägaren överta medlemskapet, ska han ge in ansökan om det till 
Teknik tjänstearbetsgivarna.

§ 20  Statistiska uppgifter
Varje år före den 15 februari ska medlem, enligt föreskrifter som utfärdas av  
styrelsen, lämna uppgift till föreningen dels om antalet arbetstagare, dels om 
den lönesumma som medlemmen under föregående kalenderår betalat i  
rörelse som omfattas av medlemskapet.

Vidare är medlem skyldig att lämna andra uppgifter enligt inom Tekniktjänste‑
arbetsgivarna gällande bestämmelser, vilka fastställts av styrelsen.

§ 21  Medlemsskyldigheter i fråga om avtal m.m.
Vill medlem ingå avtal med facklig organisation, ska avtalet underställas  
styrelsen och får inte tecknas utan dess godkännande.

Inte heller får förhandlingar om ingående av kollektivavtal inledas av medlem 
utan att styrelsen lämnat sitt samtycke till det.

Vad som sagts gäller dock inte sådana lokala överenskommelser som träffas
med stöd av bestämmelser i kollektivavtal som Tekniktjänstearbetsgivarna 
träffat.

Styrelsen får lämna för medlemmarna bindande föreskrifter rörande  
kollektivavtals tillämpning.

§ 22  Anmälan om stridsåtgärd
Då stridsåtgärd kan befaras eller har utbrutit ska anmälan omedelbart ske  
till föreningens kansli.

Uppgift ska lämnas om anledningen till stridsåtgärden, antal som berörs,  
åtgärder som vidtagits och andra omständigheter som har betydelse för saken.

Föreningen skall i förekommande fall informera Teknikföretagen om saken.
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§ 23  Enskild lockout
Anser medlem att lockout bör ske, ska han anmäla det till Tekniktjänste‑
arbetsgivarna och ange skälen för och omfattningen av åtgärden samt övriga  
omständigheter som har betydelse för saken.

Frågan ska snarast underställas Tekniktjänstearbetsgivarnas styrelse. 

Efter samråd med Teknikföretagen och dess prövning av om lockouten är
befogad ska ärendet handläggas i enlighet med vad som anges i Svenskt
Näringslivs stadgar.

§ 24  Utvidgad lockout
Om styrelsen finner att en mera omfattande lockout bör ske får den, om minst 
två tredjedelar av ledamöterna förenat sig om detta, begära att Teknikföretagen 
beslutar att hos Svenskt Näringsliv förorda sådan lockout.

§ 25  Förbud att understödja strejkande m.fl.
Medlem i Tekniktjänstearbetsgivarna får inte under pågående strejk eller  
lockout i strid mot styrelsens eller Svenskt Näringslivs beslut sysselsätta eller 
understödja av konflikten berörd arbetstagare.

Medlem får inte heller annars då styrelsen i anledning av konflikt utfärdat  
förbud mot anställande av vissa arbetstagare, bereda sysselsättning eller på 
annat sätt understödja sådan arbetstagare.

§ 26  Skadestånd
Styrelsen kan besluta att medlem ska betala skadestånd vid brott mot eller 
kringgående av stadgarna eller föreskrifter som meddelats med stöd av dessa.

Sådant beslut kräver att minst två tredjedelar av de röstande ledamöterna  
förenat sig om beslutet. I kallelse till styrelsemöte ska framgå att fråga om  
skadeståndsskyldighet för medlem kommer att behandlas, sådan fråga får inte 
tas till beslut utan att sådan kallelse skett.
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§ 27  Skiljedom
Tvist mellan Tekniktjänstearbetsgivarna och medlem avgörs av skiljemän  
enligt gällande lag om skiljeförfarande.

Tekniktjänstearbetsgivarna får i allmän domstol föra talan om betalning av 
förfallna medlemsavgifter.

§ 28  Ändring av stadgarna och upplösning
Beslut om ändring av dessa stadgar kan ske på stämma om det biträds av minst 
3/4 av det vid mötet företrädda röstetalet eller med enkel majoritet om beslutet 
fattas vid två på varandra följande stämmor, den senare minst en månad efter 
den förra. Dock ska ändring av andra stycket i denna paragraf ske i den ordning 
som där föreskrivs.

Beslut om föreningens upplösning fordrar att minst 3/4 av föreningens hela 
röstetal förenar sig om beslutet.

§ 29  Fördelning av tillgångarna vid upplösning
Om föreningen upplöses ska dess behållna tillgångar tillfalla Teknikföretagen.

§ 30  Kompletteringsbestämmelse
Som utfyllande regler där stadgarna inte innehåller särskild reglering gäller i 
tillämpliga delar Teknikföretagens stadgar
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Teknik gör världen bättre
Den svenska teknikindustrins företag står för de lösningar som tacklar vår tids stora utmaningar.  

Det är hos Teknikföretagen som dessa företag är medlemmar.


