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Medlemskriterier samt åtaganden vid medlemskap
Detta dokument syftar till att beskriva för företag som har intresse av medlemskap och
sammanfattar de medlemskriterier och de åtagande genom medlemskap som finns
fastställt i föreningens stadgar samt av föreningens styrelse.

Inledning
SOFF:s syfte är att arbeta för att försvars- och säkerhetsbranschen ska få så bra
förutsättning som möjligt att verka framgångsrikt i Sverige. Våra medlemsföretag skapar
värde för Sverige och det svenska samhällsskyddet, och speglar föreningens ledord om att
vara en pålitlig och långsiktig partner med ett starkt engagemang för ansvarsfullt och
transparent företagande.

Kriterium för medlemskap
•

Företaget ska vara registrerat i Sverige. Utländskt bolag ska ha ett fast driftställe i
Sverige.

•

Företaget ska bedriva eller ämna bedriva verksamhet inom området
samhällssäkerhet och försvar (för definition av dessa termer, se föreningens stadgar
§3).

•

Företaget ska uppvisa genomgående hög affärsetik mot anställda, leverantörer och
konkurrenter, samt i upphandlingar och kundrelationer.

•

Företagets representanter ska ha klanderfri vandel samt följa gällande lagar och
regler.

•

Företaget ska ha en stabil ekonomisk ställning, och inte ha restförda skatter eller
avgifter hos myndigheter i Sverige eller utomlands.

•

Företaget ska uppge korrekta uppgifter om ägarförhållande, verksamhet, och
kundunderlag.

•

Företaget ska säkerställa att de handlingar som bifogas i medlemsansökan är
kompletta och korrekta, och åtar sig att skicka in sådan information som SOFF begär
vid ansökan (se nedan) eller annat tillfälle.
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Åtagande
Genom medlemskap i SOFF, åtar sig företaget och dess företrädare att:
•

betala fakturor avseende en på förhand fastställd medlemsavgift (information om
medlemsavgiftens prisbasbelopp finns här).

•

utse en särskild representant som ska representera företaget och utgöra dess
kontaktperson mot SOFF.

•

uppbära SOFF:s etiska riktlinjer, samt att följa de etiska ramverk som är antagna av
SOFF, inklusive Global Principles of Business Ethics framtaget av Aerospace and
Defence Industries Association of Europe, och Teknikföretagens Branschgruppers
uppförandekod för fri konkurrensrätt.

•

företagets representant och andra individer som deltar i SOFF:s verksamhet (så som
interna medlemsgrupper, styrelse osv) genomgår en e-utbildning om antikorruption
tillhandahållen av SOFF.

•

att inneha nödvändiga tillstånd för sin verksamhet, och att tillse att sådana tillstånd
hålls uppdaterade. Tillstånd ska uppvisas på förfrågan från SOFF.

•

ge samtycke och bistå med information till bakgrundkontroller på företaget och dess
representanter, genomförda av en av SOFF utsedd tredje part. Prövning sker vid
medlemsansökan.

•

vid ändring av ägarförhållanden, styrelse eller företagsrepresentant, meddela detta
till SOFF så snart som möjligt. SOFF äger i detta fall rätten att ånyo pröva
medlemskapet enligt de kriterier som gäller för antagandet av ett nytt
medlemsföretag.

•

agera så att föreningens intressen inte skadas. SOFF förbehåller sig rätten att göra
uppföljande kontroller i de fall där ett medlemsföretag kan antas ha agerat på ett sätt
som inte är förenligt med föreningens intressen.

•

underteckna sekretessavtal vad gäller information tillhandahållen av SOFF som kan
anses skyddsvärd.

Avslutningsvis
Styrelsen gör en samlad bedömning av ansökan baserad på medlemskriterierna samt även
information som framkommer vid bakgrundskontroller av det ansökande företaget och dess
representanter.
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