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Styrelsen föreslår förändringar i finansiering av serviceavgifter för att underlätta beslutet för 
potentiella medlemmar att söka medlemskap. Detta görs dels genom att fler nivåer tillförs till 
den rörliga delen samt att den fasta serviceavgiften sänks år 1 och dels genom att 
inträdesavgifterna tas bort.

Medlemsavgifter och förslag till serviceavgifter 2022 (Bakgrund till 
förändring av finansiering)
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Årsavgiftens (Medlemsavgiften) storlek beslutas av styrelsen och ska anges för respektive medlemskap. 

Kostnadsersättningen (Serviceavgiften) till servicebolaget för de tjänster servicebolaget ger medlemsföretagen i form av 
fortlöpande branschinformation, utredningar, rådgivning etc. bestäms av Mur & Putsföretagen styrelse och kan variera 
beroende på verksamhet och omsättning. 

Förslag om kostnadsersättningens storlek för nästkommande kalenderår upprättas av Mur & Putsföretagens styrelse 
och läggs fram för beslut på för Mur & Putsföretagens ordinarie årsstämma.

Styrelsens föreslår till årsstämmorna:

1. Förslag till ny fast serviceavgift (L-medlemmar) 50 000 SEK/år, vilket innebär en sänkning med 25 000 SEK/år

2. Nya L-medlemmar subventioneras med ingen rörlig serviceavgift år 1.

3. Nytt lägstanivåtrappsteg i rörlig serviceavgift för producenter, se modell nästa sida.

4. Nya nivåer i rörlig serviceavgift för återförsäljare och producenter, se modell nästa sida.

5. Halva serviceavgiften år 1 för nya E-medlemmar

6. Slopa inträdesavgifter

7. Återförsäljarmedlemmar vill att en styrelseplats skall innehas av återförsäljare om möjligt

Medlems- och serviceavgifter 2022 (info om underlagets utseende)
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Styrelsens meddelande om årlig medlemsavgift samt 
inträdesavgift för 2022

Medlemsavgift (oförändrad) Inträdesavgift 

Mur & Putsföretagen E 500 kr/år 0 kr

Mur & Putsföretagen L 2000 kr/år 0 kr

Mur & Putsföretagen 500 kr/år
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Definition Producent/tillverkare kontra 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 vidareförsäljning, är företaget återförsäljare.

Fast serviceavgift (beslutas av årsstämman)

Fast serviceavgift

Entreprenör År 1: 6 000 kr, därefter 12 000 kr/år

Intresse-/stödmedlem 25 000 kr/år

Återförsäljare 50 000 kr/år (tidigare 75 000 kr/år)

Producent 50 000 kr/år (tidigare 75 000 kr/år)
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Rörlig serviceavgift (beslutas av årsstämman) 
Förändring = Fet stil
Tidigare avgift = Inom parentes

Omsättning Återförsäljare (tidigare) Producent (tidigare)

≥ 100 Mkr 100 tkr (45 tkr) 250 tkr (275 tkr)

≥ 80 Mkr 80 tkr (40 tkr) 200 tkr (200 tkr)

≥ 60 Mkr 60 tkr (35 tkr) 150 tkr (150 tkr)

≥ 40 Mkr 40 tkr (30 tkr) 100 tkr (100 tkr)

≥ 20 Mkr 20 tkr (25 tkr) 50 tkr (50 tkr)

≥ 10 Mkr 10 tkr (ny) 25 tkr (ny)

< 10 Mkr 0 kr 0 kr

Den omsättningsbaserade serviceavgiften för Mur & 
Putsföretagen L beräknas på omsättning föregående år 
och erläggs till Mur & Putsföretagen Service AB i början 
av året


