
Medlemskap kan erhållas av företag som tillverkande och/eller försäljande verksamhet inom 
murnings- putsnings- och fasadbranschen och är inregistrerat i svenskt handels- eller aktiebo-
lagsregister i syfte att verka inom en svensk byggindustri, innehar F-skattsedel, finns upptaget i 
mervärdesskatteregistret, har ordnad ekonomi, och har tecknat ansvarsförsäkring för rörelsen 
samt erlagt beslutade medlemsavgifter. 

Prövning och avgörande kring medlemskap beslutas av styrelsen inom huvudorganisationen Mur 
& Putsföretagen enligt gällande stadgar. Ansökan görs på särskild blankett som sänds till Mur & 
Putsföretagen.

Medlemskap i huvudorganisationen Mur & Putsföretagen förutsätter samtida som medlemskap i 
underliggande branschförening Mur & Putsföretagen-L, och omvänt.
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Antagna av Mur & Putsföretagens styrelse 2020-11-12

Kriterier för medlemskap för Leverantörer och Återförsälja-
re inom Mur & Putsföretagen och Mur & Putsföretagen-L

Medlemskap:

Antagna kriterier för medlemskapen:

 • Mur & Putsföretagen-L företag ska följa Mur- och Putsföretagens Uppförandekod”.

 • Mur & Putsföretagen-L företag ska ha en stabil organisation och ekonomi som lö  
  pande granskas av auktoriserade revisorer och berörda myndigheter.

 • Mur & Putsföretagen-L företaget ska uppfylla vid var tid gällande lagkrav avseende  
  företagets åtagande i rollen som företag och arbetsgivare samt erläggande av skatt  
  inklusive mervärdesskatt.

 • Mur & Putsföretagen-L företag ska tillämpa ID06 i enlighet med vid var tid gällande  
  regler för ID06 på alla arbetsplatser där företaget är verksamt.

 • Mur & Putsföretagen-L företag bör årligen delta i minst en av de aktiviteter som   
  Mur & Putsföretagen och/eller Mur & Putsföretagen-E genomför. Med aktiviteter  
  menas: Årsstämma, Höstmöte, Vinterkonferens eller påkallad Mur & 
  Putsföretagen-dag/Medlemmöte.



 • Företaget måste ha minst 1 årsredovisning utan allvarligare anmärkningar i sin 
  revisionsberättelse eller utlåtande från auktoriserad redovisningskonsult under det   
  senaste räkenskapsåret. 

 • Företaget ska skicka in bolagsregistreringsbevis och övriga handlingar som fören ingen   
  begär för att kunna bedöma om företagets medlemsansökan kan beviljas eller inte 
  eller om medlemskap kan bestå eller inte.

 • Företaget ska säkerställa att de handlingar som skickas in till Mur- och Putsfö   
  retagen är riktiga och korrekta. Handlingar från annat land ska vara översatta till svenska  
  eller engelska, granskade av Notarius Publicus och stämplade med apostille.

 • Vid förändringar av ägande eller styrelse hos medlemsföretag likställs detta med   
  nyinträde och Mur- och Putsföretagen äger i sådana fall rätt att göra en prövning   
  enligt de kriterier som gäller för antagande av nytt medlemsföretag.
 • Styrelsen kan medge undantag från kravet på att samtliga bolag i en koncern ska   
  vara medlemmar om det finns särskilda skäl för det.

 • Styrelsen gör en samlad bedömning av ansökan om medlemskap i föreningen baserad på  
  medlemskriterierna och vad som framkommer vid de undersökningar som görs avseende  
  det sökande företag.
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Särskilda villkor för nya företag som ansöker om medlemskap:

För att beviljas medlemskap skall följande uppvisas:

Definition Tillverkare/Återförsäljare

 • Om den huvudsakliga omsättningen (mer än 50%) i företaget kommer från egen
  tillverkning eller från en agentur för den svenska marknaden, är man tillverkare.

 • Om företaget ägs till största delen (mer än 50%) av ett företag med egen tillverkning av  
  produkter och system för murat och putsat så är man tillverkare. 

 • Om merparten av omsättningen (mer än 50%) i företaget kommer från inköp och vidare  
  försäljning, är företaget återförsäljare.


