
ANSÖKAN OM MEDLEMSKAP  

JAG (för och efternamn), ________________________________________________________   

Personnummer: ________________________________________________________                                                                                                                             

Ansöker härmed om medlemskap hos Smycken & Klockor Branschorganisation.   

FÖRETAGSNAMN:________________________________________________________  

ORG.NUMMER: ________________________________________________________                                                                                                            

POSTADRESS: ________________________________________________________                                                                                                                             

BESÖKSADRESS: ________________________________________________________                                                                                                                             

TEL.NR:   ________________________________________________________                                                                                                                                           

E-POST:   ________________________________________________________                                                                                                                                                   

HEMSIDA:  ________________________________________________________         

ÅRSOMSÄTTNING AV GULDSMEDSVAROR & KLOCKOR EXKL. MOMS: _________________________                                                                                                                                        

 

Utbildning mm: ________________________________________________________                                                                                                                                        

Gesällbrev år:  ________________________________ Mästarbrev år: _____________________________                                                      

Registreringsbevis bifogas. 

 

Jag är införstådd med att Smycken & Klockor BRANSCHORGANISATION kommer att granska 

Verksamheten och bifogad handling. Detta sker under sekretess.                                                       

Som medlem i Smycken & Klockor BRANSCHORGANISATION förbinder jag mig att följa dess 

stadgar och av organisationen fattade beslut, bl a – gäller detaljist – att aktivt arbeta 

med S&K:s konsumentförsäkringar. 

___________________________ den  _______________________________  

Underskrift: ________________________________________________________                                                                                                                     

  

Medlemskap i Smycken & Klockor BRANSCHORGANISATION, kan vinnas av ägare till butiks-, verkstads- eller  

grossiströrelse inom guldsmeds- och ur-branscherna eller av ägare till därmed förenlig verksamhet. 

Sökandens huvudsakliga inkomst, i detaljistledet, skall komma från fysisk butik eller verkstad och sökanden 

skall ha innehaft sin rörelse i minst 2 år. 



Sökanden skall kunna referera till två faddrar, som rekommenderar den sökande till medlemskap. Faddrarna 

skall vara medlemmar i S&K eller kan vara medlemmar i någon av de associerade organisationerna. 

Styrelsen har att pröva sökandens lämplighet för medlemskap. Detta kan ske med följande uppgifter: 

# Uppgift om företagets omsättning, exkl. moms, av guldsmeds- och ur-bransch varor - dvs. nte glas, porslin, 

optik etc. 

# Registreringsbevis, där det framgår att verksamheten tillhör guldsmeds- eller ur- branscherna samt är 

momsregistrerad och innehar F-skattsedel. 

# Sökande, som är anmäld hos myndighet – t ex Konsumentverket, Allmänna Reklamationsnämnden eller 

Kronofogdemyndigheten, kan endast efter särskild prövning bli medlem i Smycken & Klockor 
BRANSCHORGANISATION. 

AKTUELLA AVGIFTER TILL BRANSCHORGANISATIONEN, baserade på medlems-företagets årsomsättning av branschens varor - före moms:  

OMSÄTTNING/ÅR                           AVGIFT/ÅR – EXKL. MOMS 

“                            700 000               2000 

”                           2 000 000              4000 

”                          4 000 000               7000 

”                          10 000 000         12000 

Mer än            10 000 000             15000                           

                          Filialbutik       1500 

 

FADDRAR*: _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

* 2 st faddrar är ett krav för medlemskap hos Smycken & Klockor Branschorganisation. 

Ansökan skickas till: 

Smycken & Klockor BRANSCHORGANISATION 

Narvavägen 7, 114 60 Stockholm – Tel: 070 7774988 

E-mail: info@smyckenochklockor.se 

 
 


