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Inbjudan till medlemskap
Härmed inbjuder Svenska Mobilkranföreningen Lyftspecialisterna ert företag att ansöka om
medlemskap.
Historik och målsättning
Föreningen bildades 1969 av mobilkranföretagare, som har utvecklat branschen till att
omfatta specialistkompetens i allt från snabba beställningsuppdrag med mobila och stationära
kranar till kvalificerade entreprenader för mobila lyft och tunga förflyttningar.
Föreningens uppgift är att samla, företräda och utveckla branschen. Vår styrelse arbetar för
en representativ, kraftfull och effektiv organisation, med målsättning att Mobilkranföreningen
ska vara den självklara kontaktpunkten för alla seriösa branschföretag och dit medlemmarna
kan vända sig för information om viktiga branschfrågor. Eftersom vi inte har en naturlig
arbetsgivarorganisation samarbetar vi med både Maskinentreprenörerna och Byggföretagen
för att bättre belysa och bevaka branschens specifika arbetsgivarfrågor.
Verksamheten
Verksamheten formas och förankras på arbetskonferenser, beslutas av styrelsen och drivs
sedan genom utskotten, servicebolaget och kansliet. Konferenserna förläggs både inom och
utom Sverige beroende på aktuella frågor och intressanta studiebesök eller arbetsplatser.
Aktuella utskott
Nedan presenteras ett urval aktuella frågor med kontaktperson till respektive utskott.
Utbildning
Micael Gerling, Ånge Mobilkran Utbildning och Claes Jakobsson, Lambertsson Kran
Rekrytering av kompetenta kranförare och kompetenshöjning av befintliga medarbetare är en
avgörande fråga för företagen. Den nya läroboken och webutbildningen för mobila och
stationära kranar har varit vår största satsning någonsin. Vi lägger fortsatt stor vikt på
kvalitetssäkring av utbildare. Här samarbetar vi med yrkesnämnderna BYN/TYA.
Styrelsen uppmanar alla medlemmar att förse sina medarbetare med ett eget exemplar av
läroboken, som är en värdefull uppslagsbok för all personal. Som ny medlem får du köpa
”Mobilkranföraren” till ett kraftigt rabatterade pris vid beställning i direkt anslutning till att
din ansökan har godkänts. Materialet för stationära kranar finns endast digitalt.
Föreningen arbetar vidare med att ta fram underlag för kompetenshöjning inom säkra lyft,
försäkringar och ekonomi.
Försäkring och Hyresvillkor
Lars-Olov Johansson, Binsell i Sverige och Morten Heli-Hansen, Kynningsrud Nordic Crane
Nya hyresvillkor, AHK18 har tagits fram i samverkan med landets större byggföretag, som
ersätter tidigare ASKOM 09.
Den branschanpassade försäkringslösning förmedlas genom försäkringsmäklaren BRIM,
www.brim.se. Medlemsföretag med låga skadeutfall har möjlighet att teckna ett
försäkringspaket till förmånliga villkor. I lösningen ingår det förebyggande arbetet för att
minska risken för skador och stöld, med riskutbildning och incident- och skadeuppföljning.
Trafik, Anette Pettersson, Flens Byggmaskiner och Leena Haabma, kansliet
Efter tidigare lyckat arbete för ökad axelvikt och generella dispenser är det dags för nästa steg.
Branschen riskerar att de generella dispenserna dras in om inte hela dispenssystemet
utvecklas i takt med ökade kundkrav och digitalisering. Ett brett påverkansarbete har initierats
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med fokus på Trafikverk, politiker och kommuner. Vi uppmanar hela branschen att alltid
ansöka om dispenser, företrädesvis i egen regi på webben. I storstäderna har vi fortsatt stora
framkomlighetsproblem, delvis beroende på undermåliga infrastruktursatsningar. I dessa
frågor arbetar vi för ökad samverkan mellan Trafikverket, kommuner och polisen.
Kommunikation, Linda Hintze, kansliet
Aktuell information och nyheter om branschen och medlemmarna finns på hemsidan
www.mobilkranforeningen.se. Kommunikation med medlemmarna sker genom digitala
medier där vi informerar om pågående verksamhet och aktuella branschfrågor. Vi samarbetar
också med branschtidningar som har våra viktigaste kunder som målgrupp.
Företag och framtid, Lars Hagstrand, Havator
Styrelsen och föreningen ska kännas nära att kontakta som medlem. I utskottet finns
utrymmer både för vardagliga praktiska frågor, rekrytering, medlemssynpunkter och visioner
om vägval för branschens utveckling och branschidentitet.
Som lyftspecialister ska vi äga branschens viktigaste. Utskottet har ex. stämt av
medlemssynpunkter genom enkäter och samordnar branschens deltagande i mässor.
Teknik och Miljö, Mikael Clefberg och Anders Matsjons, Alfab
Att bevaka nya standarder, föreskrifter och påverka myndigheter och departement i tid är en
viktig fråga. Samarbetet med branschens leverantörer syftar bl a till bättre uppföljning av
tekniska frågeställningar och service. Vi deltar i standardiseringsarbetet genom SIS TK 262
Lyftkranar med synpunkter på ett stort antal kranstandarder. Viktiga frågor är exempelvis vårt
signalschema, axelvikter, kontroll av motvikter, marktryck, överlast samt personlyft.
Vi arbetar för en ökad förståelse hos myndigheter och beställare för behovet av en
branschanpassning av de ökande miljökraven.
Branschens leverantörer erbjuds att samverka genom ett partnerskap, särskilt i frågor som
uppföljning och förbättring av tekniska frågeställningar och service.
Medlemsavgifter
Medlemsavgiften består av en fast föreningsavgift på 1.500 kr/år, och en serviceavgift på
2.800 kr/år för kran med lyftkraft över 10 ton. Serviceavgiften till föreningens servicebolag är
avdragsgill. Om utträde begärs inom tre år efter ansökan utgår en administrationsavgift på
3.000 Kr. Medlemsavgiften används i föreningsarbetet inom Svenska Mobilkranföreningen,
serviceavgiften för tjänster från bolaget Mobilkranföreningens Service AB.
Enligt stadgarna ska ansökan om medlemskap göras skriftligen till Mobilkranföreningens
styrelse. Nyetablerade företag prövas efter ett år. Styrelsen ser gärna ett personligt besök
eller att ni deltar på nästkommande föreningsmöte. Vi bifogar en blankett för ansökan om
medlemskap. Fyll i sid 3 och 4 i detta dokument och returnera till kansliet. När ansökan
inkommit behandlas den på nästföljande styrelsemöte.
Du är välkommen att kontakta föreningens kansli för ytterligare upplysningar om föreningen
och dess verksamhet på telefon 08-400 268 90.

Varmt välkommen med din ansökan till Svenska Mobilkranföreningen Lyftspecialisterna
Leena Haabma Hintze, kanslichef, 08-400 268 91
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Till Styrelsen
Svenska Mobilkranföreningen
Box 22307
104 22 Stockholm
ANSÖKAN OM MEDLEMSKAP
Undertecknat företag ansöker härmed om medlemskap i Svenska Mobilkranföreningen.
Innehav av mobila kranar med lyftkraft över 10 ton anges på nästa sida.
Övriga obligatoriska uppgifter:
Vi har inte avtal med fackförening
_____Vi har avtal med fackförening: (kryssa i de alternativ som är aktuella).
Byggnads

Transport

Annat fackförbund

Hängavtal

Försäkringsbolag:______________________________________________________
Matrikeluppgifter:
Organisationsnummer/registreringsnummer: _____________________________________
Företagsnamn: _____________________________________________________________
Adress, Postadress (HK): ______________________________________________________
Adress, Postadress (depå): ____________________________________________________
Adress, Postadress (depå): ____________________________________________________
Telefon: ____________________________
E-post: _____________________________ Hemsida: ______________________________
Företagschef:_______________________________________________________________
Mobiltfn: ___________________________ E-post: ________________________________
Kontaktpersoner/mobil/epost/depå:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Medlemsreferens (gärna minst två personer):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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Antal Fabrikat

Modell

Max lyftkraft
(ton)

Depå/ort

Anmärkning
ex. miljömaskin

Bifoga separat blad om Du inte får plats här!

______________________________________________ den __________________________

Firmatecknare/
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