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Stadgar för Gruvornas Arbetsgivareförbund 

§ 1 Föreningens firma 

Föreningens firma är Gruvornas Arbetsgivareförbund. 

§ 2 Föreningens säte 

Gruvornas Arbetsgivareförbund har säte i Stockholm. 

§ 3 Föreningen och föreningens medlemskap 

Gruvornas Arbetsgivareförbund är en ideell förening som utgör en arbetsgivarorganisation för företag.  

Gruvornas Arbetsgivareförbund samlar företag (medlemsföretag) som bedriver eller har bedrivit prospektering 

eller mineral/metallutvinning i Sverige eller därmed sammanhängande verksamhet.  

Gruvornas Arbetsgivareförbund är medlem i Föreningen Industriarbetsgivarna.  

Gruvornas Arbetsgivareförbund är även medlem i SveMin. 

§ 4 Föreningens ändamål 

Gruvornas Arbetsgivareförbund har som ändamål att främja medlemsföretagens konkurrenskraft och långsiktiga 

lönsamhet. Gruvornas Arbetsgivareförbund ska därför verka för ett gott företagsklimat på grundval av fri 

företagsamhet och en väl fungerande marknadsekonomi. 

Gruvornas Arbetsgivareförbund ska, genom sitt medlemskap i Föreningen Industriarbetsgivarna, tillvarata och 

främja medlemsföretagens gemensamma intressen som arbetsgivare. I sådant syfte ska Gruvornas 

Arbetsgivareförbund särskilt verka för väl fungerande lönebildnings- och regelsystem på arbetsmarknaden.  

Gruvornas Arbetsgivareförbund ska, genom sitt medlemskap i SveMin, verka för goda näringsvillkor för 

medlemsföretagen. 

Gruvornas Arbetsgivareförbund ska vid fullgörande av ändamålet samverka med andra arbetsgivarorganisationer 

som är medlemmar i Föreningen Industriarbetsgivarna eller som genom avtal samverkar med Föreningen 

Industriarbetsgivarna, och branschorganisationen SveMin. 

Gruvornas Arbetsgivareförbunds ändamål kan även fullgöras genom Föreningen Industriarbetsgivarna, SveMin, 

servicebolag eller genom samverkansavtal med närstående organisationer. 

§ 5 Medlemskap för medlemsföretag 

Till medlem i Gruvornas Arbetsgivareförbund kan, efter ansökan, antas företag som bedriver industriell eller 

därmed likartad eller sammanhängande verksamhet i Sverige. Övriga kriterier för medlemskap fastställs av 

styrelsen.  

Medlemskap ska omfatta medlemsföretagets samtliga arbetstagare som är anställda i verksamhet för vilken 

anslutning till Gruvornas Arbetsgivareförbund kan ske. Undantag från denna regel kan medges under 

förutsättning att Svenskt Näringsliv godkänner detta. Företag som söker eller som erhållit medlemskap i 

Gruvornas Arbetsgivareförbund är skyldiga att på begäran lämna uppgift om, och i så fall i vilken omfattning, 

annan rörelse bedrivs. 

Medlemskap kan efter ansökan beviljas tillfälligt då särskilda skäl föreligger. Tillfälligt medlemskap gäller för 

den tid som beviljas, dock högst 12 månader.  



 

 

Ansökan om medlemskap i Gruvornas Arbetsgivareförbund ska behandlas även som en ansökan om 

medlemskap i Föreningen Industriarbetsgivarna och i SveMin. Medlemskap i Gruvornas Arbetsgivareförbund 

medför obligatoriskt medlemskap i Föreningen Industriarbetsgivarna. Medlemskap i Gruvornas 

Arbetsgivareförbund medför även, om det inte är ett tillfälligt medlemskap om högst 12 månader, obligatoriskt 

medlemskap i SveMin, såvida inte annat särskilt beslutas av styrelserna i föreningarna.  

Ansökan om medlemskap ska innehålla de uppgifter och övriga upplysningar som Gruvornas 

Arbetsgivareförbund, Föreningen Industriarbetsgivarna, SveMin och Svenskt Näringsliv anser nödvändiga. 

Medlemsföretag är skyldiga att, i samband med ansökan om medlemskap, godkänna och därefter följa dessa, 

Föreningen Industriarbetsgivarnas och SveMins stadgar liksom mellan Gruvornas Arbetsgivareförbund och 

närstående organisationer träffade avtal.  

Medlemsföretag är även skyldiga att, i samband med ansökan om medlemskap, godkänna och därefter följa 

Svenskt Näringslivs stadgar och de särskilda avtal som träffas mellan Svenskt Näringsliv och till Svenskt 

Näringsliv anslutna organisationer.  

Styrelsen kan medge undantag från villkoren för medlemskap i fall av särskilda skäl förutsatt att Svenskt 

Näringsliv godkänner detta. 

§ 6 Föreningens organ 

Gruvornas Arbetsgivareförbunds angelägenheter sköts av föreningsstämman, styrelsen och den verkställande 

direktören.  

Gruvornas Arbetsgivareförbunds högsta beslutande organ är föreningsstämman som utser styrelse att företräda 

föreningen. Styrelsen svarar för Gruvornas Arbetsgivareförbunds organisation och förvaltning. Styrelsen utser 

och entledigar den verkställande direktören. Styrelsen ska samråda med styrelsen i Föreningen 

Industriarbetsgivarna inför utseende och entledigande av verkställande direktören i syfte att uppnå att 

verkställande direktören ska vara densamma i båda arbetsgivarorganisationerna om inte särskilda skäl talar för 

annat. Verkställande direktören svarar för Gruvornas Arbetsgivareförbunds löpande förvaltning enligt de 

riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar.  

Styrelsen kan utse delegationer och/eller utskott för att behandla och fatta beslut i viss fråga och i samband 

därmed närmare utforma instruktioner för delegationen och/eller utskottet. Ledamot och suppleant i styrelsen 

liksom annan representant för medlemsföretag kan ingå i delegationen och/eller utskottet. Om delegation eller 

utskott har utsetts, röstas inom denna efter huvudtalet såvida inte annat anges i särskild instruktion som utfärdats 

av styrelsen. 

Styrelsen kan besluta om att bedriva viss verksamhet, för vilken medlemsföretag är skyldiga att erlägga avgift, i 

särskild juridisk person.  

§ 7 Medlemsföretagens uppgiftsskyldighet  

Medlemsföretag är skyldiga att lämna de uppgifter och övriga upplysningar som Gruvornas 

Arbetsgivareförbund, Föreningen Industriarbetsgivarna, SveMin eller Svenskt Näringsliv begär inom dessa 

föreningars verksamhet. 

§ 8 Övertagande av medlemskap 

Övergår rörelse, vilken drivs av medlemsföretag, till annan innehavare som önskar överta medlemskapet i 

Gruvornas Arbetsgivareförbund och därmed följande obligatoriska medlemskap i Föreningen 

Industriarbetsgivarna och SveMin, ska denne till Gruvornas Arbetsgivareförbund inge ansökan om detta på 

anvisat sätt, innefattande dels den förre innehavarens medgivande, dels den egna förbindelsen att ansvara för 



 

 

förre innehavarens alla skyldigheter gentemot Gruvornas Arbetsgivareförbund, Föreningen 

Industriarbetsgivarna, SveMin och Svenskt Näringsliv. 

§ 9 Upphörande av medlemskap 

Medlemskap i Gruvornas Arbetsgivareförbund och därmed följande obligatoriska medlemskap i Föreningen 

Industriarbetsgivarna och i SveMin upphör vid det hel- eller halvårsskifte som inträffar näst efter sex månader 

sedan skriftlig uppsägning från endera part ägt rum. Styrelsen får dock medge medlemsföretag som nedlagt eller 

överlåtit sin rörelse rätt att utträda ur föreningarna vid löpande halvårs slut eller utan uppsägningstid. Styrelsen 

kan även i övrigt då särskilda skäl föreligger, medge medlemsföretag tidigare utträde.  

Medlemskap som beviljats tillfälligt upphör utan föregående uppsägning efter 12 månader eller när tiden för 

vilken medlemskap beviljats löpt ut.  

Styrelsen kan uppdra åt verkställande direktören att besluta om frågor i § 9 första stycket.  

Medlemsföretag som blivit försatt i konkurs, upphör omedelbart att vara medlem. 

Vid utträde är medlemsföretag inte berättigade till någon del av vad som inbetalats till Gruvornas 

Arbetsgivareförbund, Föreningen Industriarbetsgivarna eller Svenskt Näringsliv. Inte heller är företagen vid 

utträde berättigade till någon del av Gruvornas Arbetsgivareförbunds, Föreningen Industriarbetsgivarnas eller 

föreningen Svenskt Näringslivs tillgångar. 

§ 10 Uteslutning och skadestånd 

Medlemsföretag som inte i rätt tid och inte efter upprepad betalningsanmaning, erlagt de stadgade avgifterna, 

kan av styrelsen uteslutas med omedelbar verkan. Styrelsen kan uppdra åt verkställande direktören att besluta om 

uteslutning i sådana fall.  

Medlemsföretag som vägrar att följa, överträder eller kringgår dessa stadgar, Föreningen Industriarbetsgivarnas 

stadgar, SveMins stadgar eller Svenskt Näringslivs stadgar, eller av föreningarna med stöd av stadgarna fattade 

beslut, kan av styrelsen uteslutas med omedelbar verkan. Detsamma gäller om medlemsföretag vid upprepade 

tillfällen eller i väsentligt avseende brutit mot vad som kan anses vara god sed i branschen eller på 

arbetsmarknaden eller i annat väsentligt avseende motarbetat Gruvornas Arbetsgivareförbund, Föreningen 

Industriarbetsgivarna, SveMin eller Svenskt Näringsliv. Styrelsen kan i fall som behandlats i detta stycke även 

besluta om skadestånd.  

För beslut om uteslutning eller skadestånd enligt § 10 andra stycket, erfordras att minst tre fjärdedelar av 

styrelsens samtliga ledamöter är ense härom.  

Vid uteslutning är medlemsföretag inte berättigade till någon del av vad som inbetalats eller i Gruvornas 

Arbetsgivareförbunds, Föreningen Industriarbetsgivarnas, SveMins eller föreningen Svenskt Näringslivs 

tillgångar. 

§ 11 Avgifter för medlemsföretagen  

Medlemsföretag ska till Gruvornas Arbetsgivareförbund och/eller servicebolag betala avgifter, vilka årligen 

fastställs på ordinarie föreningsstämma efter förslag av styrelsen. Styrelsen får besluta om sänkning av 

innevarande års avgifter och, då särskilda skäl föreligger, medge att avgiften nedsätts för enskilt medlemsföretag. 

Lämnas inte beräkningsunderlag för avgifternas beräkning inom tid som bestämts, får beräkningsunderlag 

fastställas med ledning av vad som är känt om medlemsföretagets rörelse.   

Medlemsföretag ska betala de avgifter som följer av medlemskapet i Föreningen Industriarbetsgivarna och i 

SveMin.  

Därutöver ska medlemsföretag betala avgifter till Svenskt Näringsliv enligt dess stadgar. 



 

 

§ 12 Avgifter för Gruvornas Arbetsgivareförbund 

Gruvornas Arbetsgivareförbund ska betala de avgifter som följer av medlemskapet i Föreningen 

Industriarbetsgivarna och i SveMin.  

§ 13 Styrelse 

Styrelsens ledamöter och suppleanter väljs årligen på ordinarie föreningsstämma för tiden intill nästa ordinarie 

föreningsstämma. Vid val av styrelse ska särskild vikt läggas vid att samverkan med SveMin främjas. 

 

Styrelsen ska bestå av det antal ledamöter och suppleanter som beslutas av föreningsstämman. 

Ordförande i SveMins styrelse är även ledamot av Gruvornas Arbetsgivareförbunds styrelse. 

 

Ordförande i Gruvornas Arbetsgivareförbund ska även vara ledamot av SveMins styrelse. Även övrig 

styrelseledamot kan enligt SveMins stadgar ingå i föreningens styrelse. Vid val av styrelse skall därför särskild 

vikt läggas vid att samverkan med SveMin främjas. 

 

Verkställande direktören ingår ej i styrelsen men har rätt att delta i dess sammanträden med yttrande- och 

förslagsrätt. 

 

Styrelsen kan vid konstituerande sammanträde inom sig utse en eller flera vice ordförande. Styrelsen fastställer 

vid sådant sammanträde i vilken ordning suppleanterna ska deltaga i besluten vid förfall för ordinarie ledamöter. 

 

Om ordföranden lämnar sitt uppdrag under mandatperioden, ska styrelsen inom sig välja ordförande för tiden till 

och med nästa ordinarie föreningsstämma. 

Om ledamot avsäger sig uppdraget under löpande mandatperiod kan styrelsen utse ny ledamot för tiden intill 

nästa ordinarie föreningsstämma under förutsättning att den nya ledamoten är verksam i samma medlemsföretag 

som den tidigare ledamoten. I andra fall, får kompletterande val ske vid extra föreningsstämma.  

 

Ledamot ska vara verkställande direktör eller annan person i ledande ställning inom medlemsföretaget såvida det 

inte föreligger särskilda skäl i enskilda fall för en annan ordning.  

§ 14 Styrelsens uppgifter 

Det åligger styrelsen särskilt: 

att företräda Gruvornas Arbetsgivareförbund, 

att främja Gruvornas Arbetsgivareförbunds ändamål,  

att verka för anslutning till Gruvornas Arbetsgivareförbund, 

att se till att stämmobeslut verkställs, 

att se till att Gruvornas Arbetsgivareförbunds, Föreningen Industriarbetsgivarnas och Svenskt Näringslivs 

stadgar efterlevs av medlemsföretagen, 

att utöva tillsyn över det löpande arbetet inom Gruvornas Arbetsgivareförbund, 

att förbereda ärenden till Gruvornas Arbetsgivareförbunds föreningsstämma,  

att då styrelsen finner anledning därtill, eller då Föreningen Industriarbetsgivarna eller Svenskt Näringsliv så 

begär, sammankalla Gruvornas Arbetsgivareförbund till föreningsstämma, 



 

 

att fastställa tid och plats för ordinarie föreningsstämma och på föreningsstämman framlägga årsredovisning 

jämte revisorernas utlåtande över denna, 

att lämna förslag till avgifter som föreningsstämman ska besluta om, 

att omhänderha och förvalta Gruvornas Arbetsgivareförbunds tillgångar och låta föra noggranna räkenskaper 

över dess inkomster och utgifter, 

att tillse att bokföringen och medelsförvaltningen innefattar en tillfredsställande kontroll, 

att i förekommande fall utse ledamöter i Gruvornas Arbetsgivareförbunds delegationer och utskott,  

att på sätt dessa, Föreningen Industriarbetsgivarnas, SveMins samt Svenskt Näringslivs stadgar anger, 

upprätthålla samband mellan föreningarna,  

att utse och entlediga verkställande direktören, och 

att i övrigt besluta i frågor som angetts i eller följer av dessa stadgar. 

Gruvornas Arbetsgivareförbunds firma tecknas av styrelsen eller den eller dem styrelsen därtill utser.  

Styrelsen får befullmäktiga en styrelseledamot, den verkställande direktören eller någon annan att företräda och 

teckna föreningen. Styrelsen får när som helst återkalla sådan fullmakt.  

§ 15 Sammanträden 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller verkställande direktören. Sådan kallelse ska utfärdas om 

minst tre ledamöter av styrelsen begär det. 

Ordinarie sammanträde i styrelsen hålls minst en gång om året i nära anslutning till ordinarie föreningsstämma.  

Den verkställande direktören har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsens sammanträden, om styrelsen inte i ett 

särskilt fall bestämmer något annat.  

Vid sammanträde med styrelsen ska protokoll föras. 

§ 16 Styrelsens beslut m m 

Styrelsen är beslutsför då minst halva antalet ledamöter är närvarande, bland dem ordföranden eller en vice 

ordförande. Varje ledamot har en röst. Som styrelsens beslut gäller den mening, om vilken de flesta närvarande 

förenar sig och vid lika röstetal den mening som biträds av ordföranden. 

Vid behandling av ärende som angår någon styrelseledamot enskilt, får ledamoten inte delta i beslutet.  

Varje närvarande ledamot anses ha biträtt i protokollet angivna beslut om inte ledamot anmält avvikande mening 

vid styrelsemötet. 

§ 17 Verkställande direktören 

Verkställande direktören är föredragande inför styrelsen och sköter Gruvornas Arbetsgivareförbunds 

stadgeenliga angelägenheter enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Den verkställande direktören får 

dessutom utan styrelsens bemyndigande vidta åtgärder som med hänsyn till omfattningen och arten av 

Gruvornas Arbetsgivareförbunds verksamhet är av ovanlig beskaffenhet eller av 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. 

Det åligger den verkställande direktören särskilt: 



 

 

att förbereda ärenden för styrelsens avgörande, 

att verkställa styrelsens beslut, 

att i enlighet med styrelsens direktiv och dessa stadgar biträda medlemsföretagen, 

att även i övrigt bevaka Gruvornas Arbetsgivareförbunds intressen, och 

att ansvara för Gruvornas Arbetsgivareförbunds räkenskaper. 

Verkställande direktören äger teckna Gruvornas Arbetsgivareförbunds firma i löpande förvaltningsåtgärder.  

Utan särskild fullmakt får verkställande direktören själv eller genom befullmäktigat ombud på Gruvornas 

Arbetsgivareförbunds vägnar söka, kära och svara eller i övrigt föra föreningens talan. 

§ 18 Räkenskaper och revision 

Gruvornas Arbetsgivareförbunds verksamhetsår sammanfaller med kalenderåret. 

För granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt Gruvornas Arbetsgivareförbunds 

räkenskaper utses årligen på ordinarie föreningsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie föreningsstämma 

hållits en auktoriserad revisor jämte en suppleant. 

§ 19 Valberedning 

I Gruvornas Arbetsgivareförbund ska finnas en valberedning bestående av en ordförande och högst sex övriga 

ledamöter. Vid val av valberedning ska eftersträvas att ledamöterna blir desamma som i valberedningen för 

SveMin. Valberedningen ska utses på ordinarie föreningsstämma och har till uppgift att lämna förslag på 

ledamöter och suppleanter liksom på ordförande till styrelsen samt på ledamot och suppleant till Föreningen 

Industriarbetsgivarnas styrelse. Valberedningen ska även lämna förslag i andra ärenden som anförtros den av 

föreningsstämman.  

Valberedningen bör så långt möjligt ta hänsyn till önskemålet att företag av olika storlek och olika verksamheter 

inom Gruvornas Arbetsgivareförbund blir representerade samt att representationen även i övrigt blir allsidig. 

Valberedningen ska även så långt möjligt ta hänsyn till önskemålet att samverkan med SveMin främjas. I sitt 

arbete ska därför valberedningen samverka med valberedningen för SveMin i syfte att till väsentlig del uppnå 

samma representation i de båda föreningarna.  

§ 20 Kallelse till föreningsstämma m m 

Ordinarie föreningsstämma hålls årligen på tid och plats som styrelsen bestämmer, dock senast den 30 juni. 

Styrelsens förvaltningsberättelse, föreningens årsredovisning, revisionsberättelse och förteckning över de 

framställningar som ska behandlas på föreningsstämman, ska minst en vecka före föreningsstämman finnas 

tillgängliga för föreningens medlemsföretag på Gruvornas Arbetsgivareförbunds kansli samt – om handlingarna 

inte även finns tillgängliga elektroniskt – sändas till de företag som särskilt begär det. 

Extra föreningsstämma hålls då styrelsen finner det nödvändigt eller då stämma skriftligen påkallas av 

revisorerna eller av medlemsföretag representerande minst en femtedel av medlemsföretagen, beräknat utifrån 

antal arbetstagare i företagen, eller minst en tiondel av antalet medlemsföretag i föreningen. I sådan begäran ska 

tydligt framgå skälen för att en extra föreningsstämma ska hållas. Extra föreningsstämma ska utlysas av styrelsen 

och hållas skyndsamt från det att begäran om detta har inkommit.  

Kallelse till föreningsstämma ska ske skriftligen via post eller elektronisk post till varje medlemsföretag på 

senast uppgiven adress och sändas minst 14 dagar före ordinarie föreningsstämma och minst tre dagar före extra 

föreningsstämma. 



 

 

§ 21 Medlemsföretagens rätt att hänskjuta ärende till föreningsstämma 

Varje medlemsföretag har rätt att hänskjuta ärende till ordinarie föreningsstämma. Sådant ärende ska skriftligen 

anmälas till föreningens styrelse i sådan tid att det rimligen kan beredas inför stämman.  

§ 22 Föreningsstämma 

Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas: 

1. Val av ordförande vid mötet. 

2. Fastställande av röstlängden. 

3. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet. 

4.  Godkännande av förslaget till dagordning.  

5. Fråga om föreningsstämman blivit behörigen utlyst. 

6. Framläggande av årsredovisning. 

7. Framläggande av revisorernas berättelse. 

8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och 

verkställande direktören. 

9. Bestämmande av avgifter enligt av föreningsstämman fastställd beräkningsgrund till Gruvornas 

Arbetsgivareförbund och/eller servicebolag.  

10. Bestämmande av antal ledamöter jämte suppleanter i styrelsen samt val av dessa ledamöter och 

suppleanter. 

11. Val av styrelsens ordförande. 

12. Val av revisor jämte suppleanter enligt § 18. 

13. Val av ledamot och suppleant till Föreningen Industriarbetsgivarnas styrelse enligt Föreningen 

Industriarbetsgivarnas stadgar.  

14. Val av ombud att företräda Gruvornas Arbetsgivareförbund vid ordinarie och eventuell extra 

föreningsstämma i Föreningen Industriarbetsgivarna och i SveMin. 

15.               Val av ombud att företräda Gruvornas Arbetsgivareförbund vid bolagsstämma i servicebolag. 

16. Fastställande av ersättningar till ledamöter och revisor. 

17. Val av ordförande och ledamöter till valberedning enligt § 19. 

18. Ärende som av styrelsen, Föreningen Industriarbetsgivarna, Svenskt Näringsliv eller 

medlemsföretag på behörigt sätt har hänskjutits till föreningsstämman.  

Dessutom behandlas de ärenden som i kallelsen är angivna eller omedelbart föranleds av styrelsens eller 

revisorns berättelser. Annat ärende kan upptas till överläggning men inte till beslut. 

§ 23 Ärende vid extra föreningsstämma 

Vid extra föreningsstämma kan till beslut endast upptas ärende som är angivet i kallelsen. Annat ärende kan 

endast upptas till överläggning. 



 

 

§ 24 Omröstning på föreningsstämma 

Vid omröstning på föreningsstämma har varje medlemsföretag en röst och därutöver en för varje fullt hundratal 

arbetstagare, för vilket denne är medlem i Gruvornas Arbetsgivareförbund enligt senast lämnad uppgift till 

Gruvornas Arbetsgivareförbund eller Svenskt Näringsliv.  

Omröstning sker öppet men val verkställs, om någon så begär, med slutna sedlar. Vid lika röstetal gäller som 

beslut den mening, varom de flesta röstande förenar sig. Är även deras antal lika, avgörs val genom lottning.  

Varje medlemsföretag företräds av endast en person. Ordförande vid mötet och justeringspersoner utses genom 

omröstning efter huvudtalet. Frånvarande medlemsföretag äger befullmäktiga annat medlemsföretag att föra sin 

talan.  

§ 25 Upprättande och tillämpning av kollektivavtal 

Vill medlemsföretag ingå kollektivavtal med facklig organisation, ska avtalet underställas styrelsen. Inte heller 

får förhandlingar om ingående av kollektivavtal inledas av medlemsföretag utan att saken underställts styrelsen. 

Vad som angetts i detta stycke gäller inte sådana lokala överenskommelser som träffas med stöd av 

bestämmelser i kollektivavtal som Gruvornas Arbetsgivareförbund eller Föreningen Industriarbetsgivarna träffat.  

Gruvornas Arbetsgivareförbund ska vid tillämpningen av § 25 samråda med Föreningen Industriarbetsgivarna 

som beslutar i frågor enligt § 25. Föreningen Industriarbetsgivarna får därvid lämna föreskrifter rörande 

kollektivavtalsinnehåll och kollektivavtals tillämpning. Sådana föreskrifter är bindande för medlemsföretagen. 

§ 26 Förbud att understödja strejkande m fl  

Medlemsföretag får inte under pågående strejk, lockout eller annan arbetskonflikt i strid mot Föreningen 

Industriarbetsgivarnas eller Svenskt Näringslivs beslut direkt eller indirekt bereda arbete åt, eller på annat sätt 

understödja, strejkande eller utestängda eller i övrigt av konflikten berörda arbetstagare.  

Gruvornas Arbetsgivareförbund ska vid tillämpningen av § 26 samråda med Föreningen Industriarbetsgivarna 

som beslutar i frågor enligt § 26. Föreningen Industriarbetsgivarna kan därvid besluta om att medlemsföretaget 

ska utge skadestånd vid överträdelser eller kringgående av bestämmelserna i § 26 eller om att vidta andra 

lämpliga åtgärder för att möjliggöra att dessa bestämmelser följs.  

§ 27 Förfarande vid strejk 

Hotar strejk eller annan arbetskonflikt att utbryta hos medlemsföretag, ska det utan dröjsmål göra anmälan om 

detta hos Gruvornas Arbetsgivareförbund. Det åligger Gruvornas Arbetsgivareförbund att samråda med 

Föreningen Industriarbetsgivarna som kan besluta om att vidta sådana åtgärder som denna förening finner 

lämpliga för konfliktens avvärjande.  

Om strejk eller annan arbetskonflikt utbryter hos medlemsföretag, ska det utan dröjsmål till Gruvornas 

Arbetsgivareförbund insända skriftligt meddelande om detta. Medlemsföretaget ska dessutom ge Gruvornas 

Arbetsgivareförbund alla upplysningar angående arbetskonflikten som denne begär eller som i övrigt kan vara av 

vikt. 

§ 28 Uppgift angående strejkande eller utestängda arbetstagare 

Medlemsföretag som berörs av strejk eller lockout ska utan dröjsmål upprätta och till Gruvornas 

Arbetsgivareförbund insända förteckning över strejkande eller utestängda arbetstagare med angivande av 

sysselsättning och födelsedata. 

§ 29 Förfarande vid lockout 



 

 

Vill medlemsföretag förklara lockout ska detta anmälas till Gruvornas Arbetsgivareförbund. Frågan om lockout 

ska snarast underställas styrelsen.  

Gruvornas Arbetsgivareförbund ska samråda med Föreningen Industriarbetsgivarna som beslutar om lockouten 

är befogad. Om lockouten kan anses vara befogad, ska Föreningen Industriarbetsgivarna vidta de åtgärder som 

anges i Svenskt Näringslivs stadgar.  

Om styrelsen finner att en mera omfattande lockout bör ske får den begära att Föreningen Industriarbetsgivarna 

beslutar att hos föreningen Svenskt Näringsliv förorda sådan lockout.  

Medlemsföretag får inte förklara lockout utan godkännande av Svenskt Näringsliv. 

§ 30 Ersättning för skada vid konflikt m m 

Medlemsföretag är, under de villkor och i den omfattning som anges i Svenskt Näringslivs stadgar, berättigade 

till ersättning från Svenskt Näringsliv för skada på grund av strejk eller annan stridsåtgärd. 

Dessutom – utöver vad som framgår av § 30 första stycket – får styrelsen i Gruvornas Arbetsgivareförbund 

besluta om ekonomiskt understöd till medlemsföretag vid skada på grund av strejk eller annan stridsåtgärd, eller 

när Gruvornas Arbetsgivareförbund finner att det föreligger ett särskilt intresse som motiverar att ekonomiskt 

understöd ges. Gruvornas Arbetsgivareförbund ska samråda med Föreningen Industriarbetsgivarna vid 

tillämpningen av § 30. 

§ 31 Ändring av stadgar 

För ändring av dessa stadgar eller för beslut om Gruvornas Arbetsgivareförbunds upplösning krävs att beslut 

fattas på två på varandra följande föreningsstämmor, den senare minst en månad efter den förra, samt att beslutet 

på den senare stämman biträds av minst tre fjärdedelar av de avgivna rösterna. Den ena av dessa stämmor ska 

vara en ordinarie föreningsstämma. Beslut om samgående med annan organisation fattas på samma sätt. 

Stadgeändring träder inte i kraft förrän den blivit godkänd av Svenskt Näringsliv och Föreningen 

Industriarbetsgivarna.   

I händelse av Gruvornas Arbetsgivareförbunds upplösning ska dess behållna förmögenhet användas i enlighet 

med beslut som fattas vid det sista mötet. 

§ 32 Tilläggsbestämmelse 

Utöver vad här ovan är stadgat gäller i tillämpliga delar Svenskt Näringslivs stadgar även för Gruvornas 

Arbetsgivareförbund. 

§ 33 Skiljedom 

Tvist mellan Gruvornas Arbetsgivareförbund å ena och medlemsföretag å andra sidan ska avgöras av tre 

skiljemän enligt gällande lag om skiljemän. 

Gruvornas Arbetsgivareförbund eller dess servicebolag får inför myndigheter och i allmän domstol föra talan om 

betalning av förfallna avgifter. 


