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Sammanträdesgrupp/Plats Sammanträdesdatum Protokoll nr 

SLR Årsmöte / SLR Kansli, Zoom  2020-05-14 ÅM-2020 
Ordförande Ärende 

 
 
 
 
 

 Årsmöte i Sveriges Lås och  
Säkerhetsleverantörers Riksförbund Sekreterare 

 
Närvarande Fördelas till 

 
 

 

Rubrik och text 
Beslut/Ansvarig 

SLR   

Se bifogad lista över röstberättigade 

”SLR Årsmöte 2020 Röstlängd”  
  

Närvarande + SLR medlemmar 

 

1 Mötets öppnande 
 Benny Jansson hälsade alla välkomna till förbundets 65:e   
 årsmöte och förklarade mötet öppnat.  
 

2 Val av ordförande att leda förhandlingarna 
 Årsmötet beslöt att välja Jan Thörner till att leda 
 dagens förhandlingar. 

 

3 Val av sekreterare för årsmötet 
Årsmötet beslöt att välja Henrik Bäckström till    
sekreterare för årsmötet. 

 

4 Justeringsmän 
Årsmötet beslöt utse Glenn Hjalmarsson och Roger 
Almeen att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

 

5 Årsmötets utlysande 
Kallelse skickades ut via mail 2020-04-30. 

     Årsmötet befanns vara stadgeenligt utlyst. 
 

6 Fastställande av röstlängd  

Årsmötet beslöt godkänna bifogad förteckning över 
röstberättigade närvarande att gälla som röstlängd. 

 

7 Fastställande av föredragningslista   
Föredragningslistan godkändes som dagordning av    
årsmötet  
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8 Anmälan av protokoll 
Anmäldes protokoll från ordinarie årsmöte 2019 samt extra 
årsmöte 2019, vilka tidigare utsänts till medlemmarna. 

 

9 Styrelsens årsberättelse 
Genomgång av Verksamhetsberättelsen (utskickad inför 
mötet) 
Årsmötet beslöt att godkänna och lägga styrelsens 

    årsberättelse 2019 till handlingarna. 
 

10 Redovisning av kapitalets värde 
(Placeringsgruppen)  
Portföljen har ökat med 15,08 % i värde under året i 
jämförelse med utgående värde 2018-12-31. Jämfört 
med investerat nettobelopp har vi en total värdeökning 
på 47,7 %.  
Aktuellt värde 2019-12-31:  24 389 372 kronor. 
 

11 Handlingsplan 
     I utskickat material redogjordes för styrelsens visioner 

och Handlingsplan för 2020-2021.  
   

Årsmötet beslöt att uppdra åt styrelsen att arbeta vidare 
enligt redovisad handlingsplan. 
 

12 Revisionsberättelse 
Årsmötet beslöt att i enlighet med revisoreras förslag: 

  
 a) fastställa SLR Service AB samt förbundets 

balansräkningar per 2019-12-31. 
 
     b) bevilja styrelsens ansvarsfrihet för det gångna 
     verksamhetsåret.  

 

13 Fastställande av arvoden för 2021 
Styrelsen föreslår att till styrelseledamöter under 2021 
utgår ett arvode med 360 (360) kronor per timme. Dock 
max 8 timmar per dag och max 3 timmar i restid per 
tillfälle.  
Årsmötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag. 
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14 Ersättning till förtroendemän för 2021 
Årsmötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag att: 

 
  a) Förbundets förtroendemän ska vid resor för 

förbundets räkning erhålla traktamenten motsvarande 
statens normalbelopp i de fall kostnaderna överstiger  

  traktamentsbelopp ska dessa ersättas enligt företedd 
  hotellräkning. 
 

b) Till förtroendemän utanför styrelsen utgår vid 
     sammanträden motsvarande arvode som styrelsens 
     ledamöter. Granskningsnämndens ledamöter har även  
     rätt att få arvode/lön vid arbete under kvällar och helger. 
                        Lön 5.700 (5.700) kronor/dag vid provtillfälle (Gäller             

gesällprov). 
Arbete utöver prov dag betalas med lön, 360 (360) kr 
kronor/timme efter godkänd redovisning till SLR kansli. 

 
     c) Resekostnader ersätts mot företedd färdbiljett eller bil 
     enligt gällande normer. 

   15     Fastställande av avgifter för 2021 
     Årsmötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag att 
     fastställa följande avgifter för verksamhetsåret 2021 
a)  

Nivå Omsättning Serviceavg Medl.avg Medl.avg Fast avgift Fast avgift 

    företag personlig Låssektion per filial 

Nivå 1 0- MKR 3 300 (3 300) 200 200 5 000 (5000) 5000 (5000) 

Nivå 2 6- MKR 5 500 (5 500) 200 200 6 000 (6000) 5000 (5000) 

Nivå 3 11- MKR 8 800 (8 800) 200 200 6 000 (6000) 5000 (5000) 

Nivå 4 16- MKR 13 200 (13 200) 200 200 6 000 (6000) 5000 (5000) 

Nivå 5 20- MKR 17 600 (17 600) 200 200 6 000 (6000) 5000 (5000) 

Nivå 6 30- MKR 22 000 (22 000) 200 200 6 000 (6000) 5000 (5000) 

Nivå 7 40- MKR 27 500 (27 500) 200 200 6 000 (6000) 5000 (5000) 

Nivå 8 60- MKR 33 000 (33 000) 200 200 6 000 (6000) 5000 (5000) 

Nivå 9 80- MKR 38 500 (38 500) 200 200 6 000 (6000) 5000 (5000) 

Nivå 10 100- MKR 44 000 (44 000) 200 200 6 000 (6000) 5000 (5000) 

Nivå 11 250- MKR 55 000 (55 000) 200 200 6 000 (6000) 5000 (5000) 

Nivå 12 400- MKR 77 000 (77 000) 200 200 6 000 (6000) 5000 (5000) 

Nivå 13 550- MKR 110 000 (110 000) 200 200 6 000 (6000) 5000 (5000) 

Nivå 14 700- MKR 136 000 (136 000) 200 200 6 000 (6000) 5000 (5000) 

Nivå 15 850- MKR 164 000 (164 000) 200 200 6 000 (6000) 5000 (5000) 

Nivå 16 1000- MKR 194 000 (194 000) 200 200 6 000 (6000) 5000 (50000) 
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     b) Inträdesavgift i förbundet för Medlemsföretag 7.000  
     (7.000) kronor 
 

    c) Besiktningsavgift för lokal vi ny inträde samt byte av  
    lokal 5.000 (5.000) kronor + kostnader för resor, hotel och  
    traktamente 

 
     d) Aspirantföretag lås betalar halv avgift enligt a och b 
 

 e) Provavläggelseavgift för täckande av kostnader i samband  
  med kontroll av sökanden och för gesällprovsavläggelse.  
  Avgiften 7.350 (7.350) kronor (medlemsföretag betalar 5.250  
  (5.250) kronor), erlägges innan prov och granskning utföres  

 
     f) För mästarprov debiteras 2.000 (2.000) kronor   

   (medlemsföretag betalar 1.000 (1.000) kronor) 
 

  g) Nya medlemmar och företag, som inträder under pågående  
            verksamhetsår, debiteras enligt följande: 
 

     Inträde 1/1 - 30/6 full avgift 
     Inträde 1/7 - 31/11 halv avgift 
     Inträde 1/12 – 31/12 ingen avgift för innevarande år, 
     debiteras dock omg. följande års avgift. 

 
     h) Regionavgift per verksamhetsställe om lokalförening ej finnes 

   debiteras 500 (500) kronor 
 

      Moms tillkommer på samtliga avgifter exkl. medlemsavgift. 
 
     

15 Fastställande avgift artikelregisterabonnemang 
Årsmötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag att 
fastställa följande avgifter för verksamhetsåret 2020: 

 
a) Abonnemangsavgiften är 4.800 (4.800) kronor per år 
och företag i grundavgift. 

 
b) För flera abonnemang till samma medlemsföretag eller 
filial ska debiteras 1.700 (1.700) kronor per abonnemang 
och abonnemangsår. För företag med filialer är det 
obligatoriskt att debiteras för ett extra abonnemang per 
filial.  

 
 c) Fakturering av abonnemang kommer att ske 2020-06-01 
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17 Val av ordförande för en tid av 2 år 
  
                 Årsmötet beslöt att till ordförande för 2 år välja: 
  

    Håkan Dosé, Göteborg  Nyvald till 2022 
 
 

18 Val av styrelseledamöter för en tid av 2 år 
  
                   Årsmötet beslöt att till styrelseledamöter för 2 år välja: 
  

    Anette Aava, Stockholm  Omvald till 2022 
     Martin Järbur, Göteborg   Omvald till 2022 
 

19  Val av styrelsesuppleant för en tid av två år 
 

Årsmötet beslöt att till styrelsesuppleant för 2 år välja: 
 

Michael Synnerhag, Nol  Nyvald till 2022 
      
   
  Styrelsens sammansättning efter valet är: 
 

Ordinarie ledamöter 
Håkan Dosé, Göteborg, Ordförande Vald till 2022 
Roy P Dahlgren, Alingsås  Vald till 2021 

  Martin Järbur, Göteborg  Vald till 2022 
  Anette Aava, Stockholm  Vald till 2022 
  Andreas Janusz, Lund  Vald till 2021 
   
  Suppleanter 
  Sara Berggren, Luleå   Vald till 2021 

Michael Synnerhag, Nol  Vald till 2022 

20   Val av två revisorer 
Årsmötet beslöt att till en tid av ett år välja: 

 
 Pär-Anders Danielsson, Lidköping  Omvald till 2021 
 Ingmar Alexandersson, Göteborg   Omvald till 2021 
 
 

21  Val av två revisorsuppleanter 
 

 Årsmötet beslöt att till en tid av ett år välja: 
 

 Lena Hörnell, Lidköping   Omvald till 2021 
 Dennis Blennmo, Helsingborg  Omvald till 2021 
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22  Val av ledamöter i granskningsnämnden 
     Årsmötet beslöt att välja för en tid av ett år till 

ledamöter i Granskningsnämnden för Gesäll- och 
Mästarprov: 

 
Anders Göthberg, Göteborg   Omvald till 2021 
(sammankallande) 
Peder Nilsson, Stockholm   Omvald till 2021 
Michael Prietzel   Nyvald till 2021 
 
 

23  Val av suppleant i granskningsnämnden 
   Årsmötet beslöt att välja för en tid av ett år till 

suppleanter i Granskningsnämnden för Gesäll- och 
Mästarprov: 

 
Pierre Isgren, Trelleborg   Omvald till 2021 
Per Richardsson, Mariestad  Nyvald till 2021 
Anders Lindh, Stockholm  Nyvald till 2021 
 

 

24  Val av ledamöter till SLR Yrkesråd 
Årsmötet beslöt att välja för en tid av ett år till 
ledamöter i SLR Yrkesråd: 
 
Ida Wetterberg, Västerås  Nyvald till 2021 
Hans-Olof Lloyd, Malmö  Omvald till 2021 
 

 

25  Redovisning av övriga ledamöter i SLR yrkesråd 
Håkan Dosé Ordförande 
Thorbjörn Hellman Ansvarig kompetensförsörjning 

  Sara Berggren Ledamot Svemeks styrelse 
Anders Göthberg SLR Granskningsnämnd 

  Mikael Prietzel Utbildningsstödjare 
 

  

26  Val av personer i placeringsgrupp 
Årsmötet beslöt att för en tid av 2 år välja: 
 
Owe Sparelius    Omvald till 2022 
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Kvarstår: 

   
Bo Richardsson, sammankallande Vald till 2021 
Mikael Asperholm    Vald till 2021 

 
 
 
    27     Val av ombud till bolagsstämma 

Årsmötet beslöt i att som ombud vid bolagstämman 
med SLR Service AB välja Rosita Nylund. 
 

 

28  Redovisning av delegater i valberedningen 
 Södra:  Magnus Janusz 
 Västra:  Jan Lysfjord 
 Mellan:  Tobias Eriksson (Sammankallande) 
 Sthlm:  Ingen uppgift 
 Norra:  Kamilla Utterström  
 

 

29  Motioner inkomna till förbundet 
Inga motioner har inkommit 

 
  

30 Förslag från styrelsen till stadgeändring  
(Beslut nr 1 av 2) 

  Styrelsens förslag nr 5 gällande förändring av stadgar.  
 
  Styrelsen föreslår förändringar av förbundets stadgar 

enlighet med bilaga 3, 4 och 5.  
 
 Bilaga 3: Stärkande av SLR:s Auktorisation (blå ändringar 

i sin helhet). 
  Ändring i huvudstadgan samt införande av ny bilaga 7 

auktorisationsordning ver 1. (bilaga 7 kan efter införande 
revideras efter styrelsebeslut).  

    Årsmötet beslöt att anta förslaget till stadgeändringar 
enligt bilaga 3 (Stärkande av SLR:s auktorisation). 

 
  Bilaga 4: Införande av region som komplement/alternativ 

till lokalförening (gröna ändringar i sin helhet). 
  Årsmötet beslöt att anta förslaget till stadgeändringar 

enligt bilaga 4 (Införande av region…). 
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  Bilaga 5: Övriga ändringar (gula ändringar, punkt för 

punkt enligt numrering). 
  Årsmötet beslöt att anta samtliga punkter i förslaget till 

stadgeändringar enligt bilaga 5 (Övriga ändringar). 
 
  (För att ändringarna skall bli giltiga krävs att de antas 

på ytterligare ett årsmöte.) 
 

 
31              Fastställande av tid och plats för nästa årsmöte 
 

  Tid och plats för nästa ordinarie årsmöte beslutas av  
styrelsen och meddelas senast 2020-09-30. 

 
 

32   Mötets avslutande 
  Ordföranden förklarade mötet avslutat.  

 
Vid protokollet: 
 
 
 
      ----------------------------------------- 
      Henrik Bäckström, sekreterare   
 

 
     Justeras: 

 
  
 
  
      ----------------------------------------- 
      Jan Thörner, mötesordförande 
 
 
 
 
      ------------------------------------------------- 
      Glenn Hjalmarsson, justeringsperson 
 
 
 
 
      ------------------------------------------- 
      Roger Almeen, justeringsperson 

Glenn Hjalmarsson (Jul 1, 2020 15:57 GMT+2)

Roger Almeen (Jul 1, 2020 17:30 GMT+2)

https://eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAvJ7xpvc3DC_Vuk2x_WJLCLlADHIG0AhA
https://eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAvJ7xpvc3DC_Vuk2x_WJLCLlADHIG0AhA
https://eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAvJ7xpvc3DC_Vuk2x_WJLCLlADHIG0AhA
https://eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAvJ7xpvc3DC_Vuk2x_WJLCLlADHIG0AhA
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Bilaga 3 Stärkande av Auktorisation 
Förslag till ändring av stadgar 

för SLR till SLR:s årsmöte 2020-05-14. 
 

Ändringar: Tillägg eller strykningar är blåmarkerade 
 

§ 4 
Antagande av Auktoriserat Låsmästarföretag 
 
A. Antagande av Auktoriserat Låsmästarföretag  
Ägaren eller någon av de anställda måste inneha mästarbrev inom låssmedsyrket 
och klara SLRs årligt återkommande mästarbrevskontroll kopplat mot det berörda 
låsmästarföretaget, denne person måste dessutom arbeta minst 75 % av normal 
arbetstid. 
 
Företaget ska minst ha en och en halv Heltidstjänster inom låsorienterad verksamhet 
fördelat på minst två personer. Alternativ till kravet på 2 personer är att ha ett skriftligt 
samarbetsavtal med annat medlemsföretag i SLR. 

Filialmedlemskap förutsätter att företagsfilialen förestås av person som innehar 
yrkeskompetens i form av minst gesällbrev inom låssmedsyrket och klara SLRs årligt 
återkommande gesällbrevskontroll kopplat mot det berörda låsmästarföretaget 

B. Årligt återkommande kontroll av Auktorisation.  
Auktoriserade låsmästarföretag och auktoriserade filialer ska genomgå och klara en 
årligt återkommande SLR kontroll. Kontrollen på upprätthållande av medlemskraven 
för antagande av auktoriserat låsmästarföretag enligt §4A. Denna kontroll ska följa 
bilaga 7. 
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Bilaga 7 till SLR:s stadgar 
 

Auktorisationsordning – Auktoriserat Låsmästarföretag 
 
A)  Initial Auktorisation   
Vid antagande av Auktoriserat Låsmästarföretag eller filial sker en fullständig kontroll 
enligt SLR:s stadgar.  
 
B)  Årligt återkommande auktorisationskontroll 
Uppföljning sker årligen i digital form.  
Detta genom minst en egendeklarering att medlemsföretaget/filialen fortsatt uppfyller 
auktorisationskraven. Deklarationen skall vara underskriven av föreståndare samt 
ansvarig låsmästare/gesäll, vilka kan vara samma person. 
 
Till egendeklareringen kan SLR besluta att begära kompletterande intyg eller 
styrkande. Exempelvis kopia på försäkringsbrev etc.  
Detta sker då lika för samtliga medlemsföretag och måste syfta till att bekräfta 
uppfyllande av ett eller flera krav för auktorisationen.  
 
Vid underkänt I den årligen återkommande kontrollen har företaget 6 månader på sig 
att vidta erforderliga åtgärder och annars få sitt intyg om auktorisation återkallat. 
 
C)  Uppföljande platskontroll 
Uppföljning på plats sker slumpvis hos 10 medlemsföretag/filialer per år med 
besiktning på plats av lokaler enligt SLRs rutin R006 samt att medlemmen uppfyller 
viktiga rutiner enligt R015.  
 
Vid underkänd platskontroll har företaget 6 månader på sig att vidta erforderliga 
åtgärder och annars få sitt intyg om auktorisation återkallat. 
 
D)  Kontrollprov/5-årskontroll Mästare och Gesäll 
Ansvarig mästare och gesäll ska för medlemsföretaget ha avlagt ett godkänt 
kontrollprov inom de fem senaste åren. Provtillfällen för kontrollprov sker en gång per 
år i samband med SLR:s årsmöte. Kontrollprovet är nytt/uppdaterat för varje år och 
ska innehålla prövning av följande områden:  
 

• Kunskap inom Låsyrket, projektering, Normer och regler 
o Låssystem och beslagning 
o Skyddsklasser 
o Utrymning 
o Tillgänglighet 
o Brand 

• SLR Auktorisationskrav och etiska regler 
o Auktorisationskrav i stadgar och rutiner (R006, R015) 
o Ansvar kring företagsetik och sund konkurrens 
o Ansvar mot kund, reklamationshantering. 
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Om mästarbrev ej är äldre än 3 år behövs endast kunskap i SLR Auktorisationskrav 
och etiska regler kontrolleras. 
E)  Årligt återkommande självtest av ansvarig Mästare/Gesäll 
Uppföljning sker digitalt med självtest eller intyg på distans. Självtestet görs 
nytt/uppdaterat för varje år där vederbörande har två försök på sig att uppnå godkänt 
resultat. Underkänt resultat ska komma med feedback på vad vederbörande bör 
studera för att förbättra sina chanser till godkänt resultat på ett omprov.   
Självtestet ska utföras med godkänt resultat innan årets slut annars måste nytt 
kontrollprov utföras. 
                                                                                                                                  
G)  Intyg Kontrollprov Mästare/Gesäll 
Intyg för kontrollerad mästare/gesäll ska vara knutet till de företag vederbörande gjort 
provet för och kan inte användas för att auktorisera ett annat företag. Intyg utfärdas 
på beslut av SLR och ska vara tidsbegränsade till 5 år rundat upp till närmsta 
årsskifte. 
Det är tillåtet att genomföra förnyelse av intyg genom att kontrollerad mästare/gesäll 
erlägger ett nytt kontrollprov tidigare än femårskontrollen. Ett underkänt kontrollprov 
inom femårsfristen medför inte ett återkallande av tidigare utgivet intyg. 
 
F)  Intyg om auktorisation 
Intyg om företags/filials auktorisation ges ut på beslut av SLRs styrelse och ska vara 
tidsbegränsade till samma som intyg för berörd kontrollerad mästare/gesäll + ett år. 
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Bilaga 4 Införande av regioner 
Förslag till ändring av stadgar 

för SLR till SLR:s årsmöte 2020-05-14. 
 

Ändringar: Tillägg eller strykningar är grönmarkerade 
 

§ 2 
Organisation 
D. Förbundets verksamhet utövas genom förbundsmöte, styrelse, arbetsutskott, 

kansli, SLRs lokalföreningar, regioner och sektioner. 
E. Förbundet är indelat i lokalföreningar, regioner och sektioner. Lokalföreningar 

ska var och en ha en styrelse. Region och sSektion behöver inte ha egen 
styrelse utan kan underordnas förbundsstyrelsen Gränserna mellan 
lokalföreningarna och regionerna fastställs av förbundsstyrelsen. 
Låssmedsföretag tillhör lokalförening/region inom vars område man har sin 
huvudsakliga verksamhet. Filial tillhör lokalförening/region där filialen är 
belägen. Tvist om vilken lokalförening medlem eller filial ska tillhöra avgörs av 
förbundsstyrelsen. 
Medlemsföretag som ligger så geografiskt placerade att de kan tillhöra två eller 
fler lokalföreningar/regioner få välja fritt vilken lokalförening/region de skall 
tillhöra. 
Not. Detta kan t.ex. bero på att de känner samhörighet till en lokalförening med hänsyn till 
personliga kontakter eller företagets likhet med andra företag i lokalföreningen. 

 

§ 4 
Auktoriserat Låsmästarföretag 
 
Styrelsen inhämtar utlåtande över ansökan samt handlingar sökanden önskar 
åberopa från styrelsen, ev. regionråd för den lokalförening/region inom vars område 
sökande utövar verksamhet samt de ytterligare upplysningar den bedömer behövs.  

§ 5 
Antagande av Aspirantföretag SLR 
Företag som inte uppfyller kraven för auktoriserat medlemskap fullt ut kan ansöka om 
aspirantmedlemskap. Aspirantmedlemskapet kan vara i högst 3 år och ska, när alla 
kraven uppfyllts, övergå i auktoriserat medlemskap.  

Aspirantföretag ska vara registrerat för F-skatt och mervärdesskatt samt förfoga över 
tillfredsställande och erforderliga lokaler och utrustning. 

Ansökan prövas av styrelsen och ska vara åtföljd av de handlingar vilka styrelsen 
med hänsyn till bestämmelserna i denna paragraf anser nödvändiga samt handlingar 
sökande önskar åberopa.  

Styrelsen inhämtar utlåtande över ansökan från styrelsen, ev. regionråd för den 
lokalförening/region inom vars område sökande utövar verksamhet samt de 
ytterligare upplysningar den anser nödvändig. Aspirantskapet upphör automatiskt 
efter tre år om inte företaget dessförinnan övergått till att bli Auktoriserat 
Låsmästarföretag. 
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§ 15 
Avgifter 
Medlemsföretag samt personliga medlemmar ska till förbundet samt dess Service AB 
erlägga avgifter i enlighet med beslut som fattas vid förbundsmöte. Därutöver ska 
man till lokalföreningen, regionen eller sektionen erlägga ordinarie avgift i enlighet 
med beslut vid årsmöte med, lokalförening eller sektion. 
Betalningsvillkor för samtliga avgifter är 30 dagar netto. Styrelsen kan, om skäl därtill 
föreligger, helt eller delvis befria medlemsföretag samt personlig medlem från 
avgifter.  

Bilaga 2 till SLRs stadgar (rev 170419) 
TILLÄGGSKRAV FÖR MEDLEMSKAP 
 

§ 6 
Regioner 
SLR:s styrelse kan vid behov inrätta region som alternativt till en lokalförening. 
Medlemsföretag som beslutats tillhöra en region istället för lokalförening är skyldiga 
att erlägga den regionavgift som beslutas på förbundets årsmöte. 
 



Bilaga 5 Övriga ändringar: Förslag till ändring av stadgar för SLR till SLR:s årsmöte 2020-05-14
1(5) 

Bilaga 5 Övriga ändringar 
Förslag till ändring av stadgar 

för SLR till SLR:s årsmöte 2020-05-14. 

Ändringar: Tillägg eller strykningar är gulmarkerade 

§ 1
Ändamål 
Sveriges Lås och Säkerhetsleverantörers Riksförbund har till ändamål att till 
främjande av säkerhetsbranschen upprätthålla en yrkesskicklig kår av låssmeder 
samt övriga yrkesverksamma inom t.ex. larm-, tillträdeskontroll- samt CCTV tekniker. 

att tillvarata låssmedskårens Lås & Säkerhetsföretagens samt och branschens 
allmänna yrkesintressen, 
att verka för sammanhållning och samförstånd inom branschen, 
att arbeta för en bra och tidsenlig lärlingsutbildning och yrkesutbildning i 

branschen, 
att utveckla medlemmarna till säkerhetsentreprenörer och säkerhetsrådgivare, 
att i förekommande fall vara förhandlingspart vid utformningen av licensavtal 

mellan medlemsföretagen och fabrikant/leverantör, 

§ 2

Organisation 
D. Förbundets verksamhet utövas genom förbundsmöte, styrelse, yrkesråd,

arbetsutskott, kansli, SLRs lokalföreningar och sektioner.

§ 3
Stadgar 
Lokalförening samt sektionerna ska antaga stadgar vilka, för att gälla, ska godkännas 
av riksförbundsstyrelsen, se bilagorna 1 och 4. Stadgarna ska överensstämma med 
Riksförbundets stadgar. 

§ 4
Antagande av Auktoriserat Låsmästarföretag 

Auktoriserat Låsmästarföretag ska vara registrerat för F-skatt och mervärdeskatt. 
Företaget ska förfoga över tillfredsställande och erforderliga lokaler och utrustning, 
lämna allmänheten fullständig ändamålsenlig låssmedsservice samt ha bedrivit 
låssmedsverksamhet i minst två år. Ägaren eller någon av de anställda måste inneha 
mästarbrev denne person måste arbeta minst 75 % av normal arbetstid. 

I de fall företaget har filialer skall de ansöka om filialmedlemskap. Filialen ska förfoga 
över tillfredsställande och erforderliga lokaler och utrustning samt lämna 
ändamålsenlig låssmedsservice. 

Benny
Textruta
nr 1

Benny
Textruta
nr 2

Benny
Textruta
nr 3

Benny
Textruta
nr 4

Benny
Textruta
nr 5



Bilaga 5 Övriga ändringar: Förslag till ändring av stadgar för SLR till SLR:s årsmöte 2020-05-14
2(5) 

§ 6
Antagande till sektion 
B. Sektion för SLR Larmsektion
Under förutsättning att företaget är Auktoriserat Låsmästarföretag i SLR kan företaget
antagas som medlem i SLR Larmsektion. Antaganden av andra företag regleras i
bilaga 2 i SLR stadga.
Medlemsföretag ska vara registrerade för F-skatt och mervärdeskatt samt förfoga 
över tillfredsställande och erforderliga lokaler och utrustning. 
Ansökan prövas av förbundets styrelse. 
Förutom ovanstående krav gäller också tillkommande krav enligt bilaga 2. 

§ 7
Antagande av personliga medlemmar 
Innehavare av mästarbrev kan ansöka om att bli mästarmedlem. 

Förbundsstyrelsen kan till honnörsmedlem utse sådan person som tidigare haft stark 
anknytning till lås- och säkerhetsbranschen som leverantör och som lämnat 
branschen, eller gått i pension och fortfarande är intresserad av att hålla kontakt med 
förbundets medlemmar. 

Efter förslag från förbundsstyrelsen, lokalförening eller sektion inom SLR kan 
årsmötet utse särskilt hedervärd person till honnörs hedersmedlem. 
Hedersmedlem ska ha varit anställd på eller ägt ett medlemsföretag. 

§ 10
Byte av föreståndare samt ansvarig mästare/gesäll. 
Vid byte av föreståndare samt filialföreståndare resp ansvarig mästare samt ansvarig 
gesäll ska detta omedelbart meddelas förbundet för godkännande. 

§ 15
Avgifter 
Medlemsföretag samt personliga medlemmar ska till förbundet samt dess Service AB 
erlägga avgifter i enlighet med beslut som fattas vid förbundsmöte. Därutöver ska 
man medlemsföretag till lokalföreningen eller sektionen erlägga ordinarie avgift i 
enlighet med beslut vid årsmöte med förbundet, lokalförening eller sektion. 
Betalningsvillkor för samtliga avgifter är 30 dagar netto. Styrelsen kan, om skäl därtill 
föreligger, helt eller delvis befria medlemsföretag samt personlig medlem från 
avgifter.  

§ 23
Disciplinnämnd och allmänna reklamationsnämnden 
A. Styrelsen ska vid behov inhämta beslut från disciplinnämnden i frågor rörande

klagomål, som framförts inom ett år, mot någon av förbundets medlemmar.
Medlem ska följa disciplinnämndens beslut.
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NOT. Disciplinnämnd ska bestå av två eller flera låssmedsmästare med uppgift att 
granska klagomål. utgörs av SLR:s valda granskningsmän. Vid behov kan nämnden 
engagera ytterligare expertis. 

§ 25
Ändring av stadgarna och stadgarnas bilagor 
Ändring av dessa stadgar samt bilaga 3 och 5 beslutas på årsmöte. Beslut om sådan 
ändring är ej giltig med mindre beslutet fattats på två på varandra följande möten, 
därav minst ett ordinarie årsmöte och på det möte, som sist hålles, biträtts av minst 
två tredjedelar av de vid mötet röstberättigade. 
Ändringar i bilagorna 1 och 4 ska godkännas av förbundsstyrelsen, som också 
fastställer vilka ytterligare krav som ska gälla enligt bilaga 2. För ändring av SLRs 
etiska regler enligt bilaga 3 samt styrdokument för kapitalplaceringsgruppen enligt 
bilaga 5 gäller samma som för ändring av stadgarna. 
Styrelsen är suverän att fatta beslut om ändringar i stadgans övriga bilagor. 
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Bilaga 2 till SLRs stadgar (rev 170419) 
TILLÄGGSKRAV FÖR MEDLEMSKAP 

§ 3
Auktoriserat Låsmästarföretag 
1. Ägarförhållandena ska vara väl dokumenterade. Väsentliga förändringar

rapporteras snarast till SLR för godkännande och kännedom. Ex på
förändringar som ska anmälas är: flytt, försäljning, fusion eller ändringar
gällande kunskap (mästarbrev, certifikat) mm.

9 Företaget ska följa SLRs profileringsmanual. 

§ 4
Aspirant SLR 
1. Krav lika paragraf 3 auktoriserat låsmästarföretag med undantag för att

aspirantföretag ej har rätt att använda SLR emblem.

1. Ägarförhållandena ska vara väl dokumenterade. Väsentliga förändringar
rapporteras snarast till SLR för godkännande och kännedom. Ex på
förändringar som ska anmälas är: flytt, försäljning, fusion eller ändringar
gällande kunskap (mästarbrev, certifikat) mm.

2. Företaget ska vara en i Sverige inregistrerad firma och juridisk person.
Företaget ska uppvisa ekonomisk bärighet motsvarande lägst rate A eller UC 3 i
kreditomdöme och inte ha restförd moms eller kvarstående skatteskulder.
Ägare/Låsmästare får ej vara belastad med egendomsbrott, trolöshetsbrott eller
bedrägeri. Med detta avses att personen inte får ha påförts svårare påföljd än
penningböter. Underlag för bedömning ska ske med utdrag ur
belastningsregistret.
Har personen påförts dagsböter kan indraganing av medlemskap underlåtas om
det finns särskilda skäl. Som särskilda skäl kan beaktas t.ex. om brottet har
begåtts av oaktsamhet eller i nödvärnsliknande situation.

3. Företaget ska uppfylla SLR:s krav på låsning och larm enligt SLR rutin R006.
4. Företaget ska inneha minst en leverantörslicens för cylinderlås/nyckel.
5. Butik och verkstad ska ha för orten normala öppettider.
6. Juridiskt skyddade nyckelämnen ska förvaras i säkerhetsskåp, liksom

delningsuppgifter enligt särskilda behörighetsavtal.
7. Företaget ska ha minst en mejladress samt fungerande/uppdaterade virusskydd

och mjukvarubrandväggar för företagets samtliga datorer.
8. Företaget ska verka för införande av ledningssystem. Ledningssystem bör vara

tredjeparts certifierat. Miljö – och kvalitetspolicy är minimikrav.
9. Företaget får inte använda några av SLRs emblem.
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§ 6
SLR Larmsektion - Antagande av Larmföretag 
Företaget ska vara registrerat för F-skatt och mervärdeskatt. Företaget ska förfoga 
över tillfredsställande och erforderliga lokaler och utrustning, samt ha bedrivit 
larmverksamhet i minst två år. Ägaren eller någon av de anställda måste vara 
certifierad behörig ingenjör inbrottslarm, denne person måste arbeta minst 75 % av 
normal arbetstid. Den behörige ingenjören eller ägare/föreståndare får ej vara 
belastad med egendomsbrott, trolöshetsbrott eller bedrägeri. Med detta avses att 
personen inte får ha påförts svårare påföljd än penningböter. Underlag för 
bedömning ska ske med utdrag ur belastningsregistret. 
I de fall företaget har filialer skall de ansöka om filialmedlemskap. Filialmedlemskap 
förutsätter att företagsfilialen förestås av person som innehar yrkeskompetens i form 
av minst certifierad behörig ingenjör inbrottslarm. 
1. Ägarförhållandena ska vara väl dokumenterade. Väsentliga förändringar

rapporteras snarast till SLR för godkännande och kännedom. Ex på
förändringar som ska anmälas är: flytt, försäljning, fusion eller ändringar
gällande kunskap (certifikat) mm.

2. Företaget ska vara en i Sverige inregistrerad firma och juridisk person.
Företaget ska uppvisa ekonomisk bärighet motsvarande lägst rate A eller UC 3 i
kreditomdöme och inte ha restförd moms eller kvarstående skatteskulder.

3. Företaget får använda SLRs särskilda emblem för SLR Larmsektion.

4. Företaget ska följa SLRs etiska regler.

5 Anläggardokumentation ska förvaras i säkerhetsskåp, liksom 
anläggningshandlingar som används vid entreprenad. 

6 Företagets lokaler ska uppfylla SLRs krav på låsning och larm enligt SLR rutin 
R006. 

7 Företaget ska verka för införande av ledningssystem. Ledningssystem bör vara 
tredjepartscertifierat. Miljö – och kvalitetspolicy är minimikrav. 

§ 9
Förändringar 
Om sådana förändringar skett på företaget som påverkar kraven på medlemskap, så 
har företaget sex månader på sig att på nytt uppfylla kraven. SLR styrelse äger rätt 
att förlänga denna tid med ytterligare 4 månader om särskilda skäl föreligger. 
Om kraven ej kan uppfylls inom denna tidsram kan medlemsföretaget erbjudas en 
övergång till aspirantskap. 
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SLR Årsmöte 2020 Deltagarlista 2020-05-14
Röstberättigad Efternamn Förnamn Företag 
X Aava Anette Storstadens Lås Handelsbolag
X Alexandersson Ingmar Låssmeden Sven Alexandersson Aktiebolag
X Almeen Roger Lås och Säkerhetsspecialisten i Sverige AB
X Andersson Jan Rikstvåans Låsservice AB

Andersson Lena Rikstvåans Låsservice AB
Andrén Torbjörn ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden AB

X Arvidsson Gert-Inge Låsservice i Varberg AB
X Asperholm Mikael Södra Vägens Låsservice Aktiebolag
X Bator Z Jerry Norra Stationen Lås & Larm Aktiebolag

Berggren Sara CERTEGO AB Luleå
X Bernelid Martin Låset i Centrum HJK AB 
X Blennmo Dennis Lås & Trygghet AB i Helsingborg AB
X Bodin Jonas Råsunda Säkerhetsentreprenad AB

Bodin Nicklas Råsunda Säkerhetsentreprenad AB
X Book Joacim Ekbergs Låsservice Eftr. AB

Bäckström Henrik SLR
Dahlbäck Linus SLR

X Dahlgren Roy Alingsås Låsservice Aktiebolag
Dahlin Jessica SLR

X Deiber Felix Låspunkten AB
X Djupbäck Björn LåsTeam Sverige AB

Dosé Håkan SLR
X Eriksson Tobias CERTEGO AB
X French Kai S:t Eriks Lås AB 

Frisk Andreas ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden AB
Hedlund Håkan ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden AB

X Helldahl Per-Ulrik Lås & Maskinservice i Sundsvall Aktiebolag
Hellman Thorbjörn SLR
Hessellund Tina Låsesmede Foreningen Danmark

X Hjalmarsson Glenn Säkerhetstjänst i Markaryd AB
Jansson Benny SLR
Janusz Andreas All-Round Låsservice AB

X Janusz Magnus All-Round Låsservice AB
X Johnsson Håkan Öbergs Lås o Nycklar Eftr Kommanditbolag

Järbur Martin Rejlers Sverige AB 
X Kristiansen Niklas Låsspecialisten Br Nykom AB

Landin Peter Qvalify AB
X Liljeroos Peter Avarn Security Systems AB
X Lindström Patrik Låsborgen AB
X Lloyd Hans-Olof AB Allmänna Lås i Limhamn
X Martinsson Peter Gärdin & Persson AB
X Måtegen Gert-Inge Aktiebolaget Skåne Lås

Nennestam Kristofer Swedlock AB
X Neu Benneklint Christer Safeteam AB
X Norlander Mikael Prosero Security AB / Farsta Lås Aktiebolag 
X Nylund Rosita Nylunds Lås & Larm AB
X Olausson Peter Låsinväst Svenska Aktiebolag
X Qvist Marcus Direct Larm Borås AB
X Sjöberg Fredrik Brand & Säkerhet i Helsingborg AB
X Synnerhag Michael Great Security Sverige AB
X Säfström Oliver Skrea Lås & Smide AB
X Thörner Jan Martin Mattsson & Co

Westervall Johan ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden AB
Wetterberg Ida CERTEGO AB
Wetterlundh Henrik ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden AB
Viklund Klara SLR

X Yxhage Mats Yxhage Lås & Europa Larm AB
X Överström Anders Aktiebolaget Järfälla Låsservice
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