
Bli associerad medlem i Hissförbundet!
Hissförbundet är den svenska branschorganisationen för företag som tillverkar, monterar och un-
derhåller hiss- och rulltrappsinstallationer. Förbundets verksamhet sker med fokus på tre områden: 
Påverka, Informera och Utbilda. 

Vårt erbjudande: 

- Hissförbundet är talesman för företag verksamma i Sverige

- Vi tillvaratar aktivt medlemmarnas intressen gentemot leverantörer 
  och nationella och internationella myndigheter. 

- Hissförbundet informerar och utbildar sina medlemmar kontinuerligt 
  inom teknik, säkerhet och entreprenadjuridik.  

- Hissförbundet är remissinstans för hiss- och rulltrappsfrågor hos 
  Boverket, Arbetsmiljöverket och Elsäkerhetsverket

- Hissförbundet bedriver Yh-utbildning av hisstekniker för att säker- 
  ställa den långsiktiga försörjningen av utbildad arbetskraft till  
  branschen 

- Hissförbundet deltar aktivt i Europaarbetet genom medlemskap i 
  ELA (European Lift Association).

Målet med arbetet i Hissförbundet är att verka för branschens positiva utveckling genom att erbjuda alla med-
lemmar och associerade medlemmar aktiviteter, information och möjlighet att aktivt delta i kommittéarbete. Det 
viktigaste arbetet sker i Tekniska kommittén, Rulltrappskommittén, Kommunikationskommittén, Utbildningskom-
mittén och ledningsgruppen för Yh-utbildningen i Tumba. 

Hissförbundet är en ideell förening med kansli hos TEBAB, Teknikföretagens Branschgrupper AB. Verksam-
heten och aktiviteter för medlemmarna finansieras genom en serviceavgift och en medlemsavgift. De företag 
som idag är medlemmar i Hissförbundet representerar över 80% av marknaden för hissar och rulltrappor i 
Sverige. 

Som associerad medlem i Hissförbundet får ditt företag ta del av alla aktiviteter inom förbundet med följande 
undantag: Ej rösträtt vid föreningsmöten, ej valbarhet till styrelsen, ej möjlighet att delta eller ta del av informa-
tion från interna möten. Avgiften för associerat medlemskap är 150 kr per kalenderår i medlemsavgift (ej av-
dragsgill) och 4850 kr per kalenderår i serviceavgift (avdragsgill). 

Läs mer om vår verksamhet på: www.hissforbundet.se

Välkommen som associerad medlem!

Anne Geitmann
Generalsekreterare, Hissförbundet
anne.geitmann@tebab.com
Tel: 072 212 46 61



 

 

Medlemsansökan om associerat medlemskap i Hissförbundet 

Företags-/organisations namn: ………………………………………………….…..……….…… 
 

Organisationsnummer:  ………………………………………………….…..……….…… 
 

Postadress:   ………………………………………………….…..……….…… 

(adress, postnummer, ort)  ………………………………………………….…..……….…… 

   ……………………………………………………………………. 
 

Besöksadress:   ………………………………………………….…..……….…… 

   ………………………………………………….…..……….…… 

E-post företaget:  ……………………………………………………………………. 
 

Hemsida:   ………………………………………………….…..……….….. 

 

Faktureringsadress (om annan än postadress) 

   ……………………………………………………………………. 

   ……………………………………………………………………. 

Mailadress för fakturering   ……………………………………………………………………. 

Skäl till intresse för associerat medlemskap: 

…………………………………………………………………………….………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Förslag till verksamhet, projekt: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Övriga frågor och synpunkter: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 



 

 

Kontaktperson 1………………………………………………….….. Kontaktperson 2…………………………………………………….. 

E-post………………………………………….............................. E-post………………………………………………………………….... 

Telefon…………………………………………………………………… Telefon……………………………………………………….………….. 
 

Vänligen bocka i att ni godkänner följande: 

� Härmed godkänner vi Hissförbundets stadgar  
 

� Härmed godkänner vi den Code of Conduct Hissförbundet förbundit sig att följa  
 

� Härmed godkänner vi att Hissförbundet med vår logotyp får visa oss som medlem i 
sammanhang där man lyfter vilka som är medlemmar i föreningen. 
 

� Hissförbundet värnar vi om er personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av 
dataskydd. Vår personuppgiftspolicy förklarar hur vi samlar in och använder er personliga 
information. Den beskriver också vilka rättigheter ni har och hur ni kan använda dem. Läs 
Hissförbundets personuppgiftspolicy på vår hemsida, https://www.hissforbundet.se/om-
hissforbundet/personuppgiftspolicy/ 
 

� Härmed godkänner vi Hissförbundets användning av personuppgifter för vårt medlemskap i 
enlighet med personuppgiftspolicy https://www.hissforbundet.se/om-
hissforbundet/personuppgiftspolicy/ 
 
 
 

Underskrift: ………………………………………………………………………………………. 

Namnförtydligande: ………………………………………………………………………………………. 

Datum och ort: …………………………………………………………………………………….... 

 
 

När ni fyllt i denna medlemsansökan, skicka då in den till oss per post eller e-post. 

Postadress 

Hissförbundet 

P.O Box 5510 

114 85 Stockholm 

E-post: hissforbundet@tebab.com 
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