
 

KRITERIER FÖR MEDLEMSKAP 
Antagna i samband med föreningens årsstämma den 2 april 2020. 
 
Som medlem i föreningen kan antas företag verksamt som: 
 

- Installatör. Utförare av lösullsisolering/lösullsentreprenader. 
- Leverantör. Leverantör av material och utrustning för lösullsentreprenader. 

 
Därutöver har företag med intresse för föreningens frågor en möjlighet att ansluta sig som Intressent, 
vilket inte är ett medlemskap men däremot ger möjlighet att ta del av föreningens olika aktiviteter. För 
antagning som Intressent gäller särskilt beslut av styrelsen där nedanstående villkor är tillämpliga i vissa 
delar.  
 
För att kunna antas som Installatörs- eller Leverantörsmedlem i föreningen gäller att företaget ska 
bedriva verksamhet enligt följande:  

- Företaget ska vara ett aktiebolag registrerat i Sverige.  
- Företaget ska vara godkänt för F-skatt i Sverige.  
- Företaget ska vara momsregistrerat, registrerat som arbetsgivare samt ha för verksamheten 

gällande kollektivavtal. 
- Tillämpa ID06 i enlighet med vid var tid gällande regler för ID06 på alla arbetsplatser där 

företaget är verksamt. 
- Ägare med avgörande inflytande, styrelsens ledamöter, suppleanter, VD och revisorer eller 

redovisningskonsult ska ha klanderfri vandel. Med klanderfri vandel menas att en person 
uppträder professionellt och i enlighet med gällande lagar och regler samt sköter skatter, avgifter 
och ekonomi såväl privat som i de företag personen är eller har varit verksam. 

- Företaget ska inte ha restförda skatter och avgifter hos myndigheter. 
- Företaget ska ha årsredovisning utan några allvarligare anmärkningar i sin revisionsberättelse 

eller utlåtande från auktoriserad redovisningskonsult under det senaste räkenskapsåret. 
- Företaget och dess företrädare åtar sig att  

o på egen bekostnad genomföra de utbildningar som krävs för att medlemskapet ska 
bestå. 

o betala fakturor avseende inträdes-, medlems- och serviceavgift samt övriga fakturor för 
varor och tjänster från Branschföreningen för Lösullsisolering. 

o följa Samhällsbyggnadssektorns Etiska Regler,  
o tillämpa Byggföretagens uppförandekod 
o hålla sig informerad om och följa regelverket för Behörig Lösull 

 
I samband med ansökan kontrollerar styrelsen följande: 

- Kontroll av företaget via UC (motsv.) gällande ekonomisk ställning, ev. anmärkningar samt 
ägarförhållanden. 

- Att företaget bedriver sin verksamhet med huvudsakligen anställd personal (gäller Installatörs-
medlemmar). 

- Allmän bedömning av företaget utifrån lokal kännedom om företaget.  
 
Företag som antagits som medlem ska under det första året genomföra de utbildningar som krävs för 
medlemskapet samt se till att uppfylla kriterierna för att kunna ansluta till kvalitetsprogrammet Behörig 
Lösull. För att uppfylla kraven inom kvalitetsprogrammet Behörig Lösull gäller att: 

- Installatörer ska ha genomfört alla obligatoriska utbildningar samt att företaget genomfört de 
tredjepartskontroller som ingår i programmet.  

- Leverantörer ska ha genomfört alla obligatoriska utbildningar samt ha tagit fram obligatoriska 
handlingar och dokument gällande material enligt regelverket för Behörig Lösull.  
 

Medlemskapet som Installatörer eller Leverantörer är interimistiskt fram till dess att utbildningar, kontroller 
och övriga krav uppfyllts. Därefter övergår medlemskapet till ordinarie medlemskap med rätt att använda 
logotyper och övriga handlingar rörande kommunikation/marknadsföring. 
 
Vidare krävs av medlem under de första två åren deltar på minst ett av de två medlemsmöten som 
föreningen årligen arrangerar.  


