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Svenskt Marintekniskt Forum - Medlemsprogram och avtal 
 

1. Inledning 
Detta dokument är en beskrivning över Svenskt Marintekniskt Forums medlemsprogram och medlemsavtal.  
 
1.1 Bakgrund 
Svenskt Marintekniskt Forum (SMTF) startade 2007 som ett resultat av branschens behov av att samla den 
marintekniskt inriktade branschen. SMTF finansieras till största del av offentliga medel. Dessa offentliga 
medel kommer bland annat från EU, stat, regioner samt kommunalförbund och kommuner. En mindre del av 
finansieringen kommer från de serviceavgifter som medlemmarna betalar in till nätverket. Dessa 
serviceavgifter råder medlemmarna över via styrgrupp och medlemstämma. 

1.2 Uppdrag 

SMTF skall stötta den svenska marintekniska näringen. SMTF är knutpunkten för den svenska 
marintekniska näringen avseende innovations- och affärsstöd.  

SMTF representerar branschen och industrin i olika sammanhang och säkerställer att det som diskuteras på 
högre nivå gagnar den maritima näringen. SMTF arbetar för att öka samverkan mellan företag, universitet, 
institut och offentliga företrädare. Detta sker bland annat genom att: 

• Bygga nätverk mellan maritima företag och organisationer liksom med andra branschers och 
kompetensområdens företag och organisationer. 

• Verka för ökad konkurrenskraft och ökande marknadsandelar för de samverkande företagen. 
• Initiera, utveckla och driva samverkans- innovations- och utvecklingsprojekt. 
• Agera som öppen innovationsarena för utveckling av morgondagens maritima näringsliv. 
• Bidra till internationell positionering och profilering, samt deltagande i internationella plattformar. 
• Stödja kommersialisering av lämpliga projektresultat. 
• Samla branschen kring kompetensutvecklingsinsatser och samarbeta med akademi och 

utbildningsanordnare i syfte att locka ungdomar till branschen. 
• Kommunicera den maritima näringen och de marintekniska företagens betydelse för tillväxt och 

arbetstillfällen i Sverige.  

Därutöver säkerställer SMTF inom de egna ramarna ickediskriminering och tillämpning av jämställdhets- och 
mångfaldsperspektivet. 

SMTF driver tillsammans med den maritima näringen ett offensivt arbete inom det miljötekniska området för 
att skapa viktiga konkurrensfördelar på en global marknad och bidra till att nationella och internationellt 
uppsatta miljömål uppnås. Miljödriven maritim tillväxt och hållbarhetsfrågor finns i fokus. 

2017 beslutade föreningen Svenskt Marintekniskt Forum att etablera ett långsiktigt samarbete med RISE, 
Research Institutes of Sweden. Föreningen övergår därmed från föreningsform till att bli ett självständigt 
nätverk med namnet Svenskt Marintekniskt Forum med RISE som värdorganisation. Därigenom får 
medlemmarna ökade möjligheter till stöd för teknisk utveckling, deltagande i nationella och internationella 
utvecklingsprojekt, test, validerings- och demonstrationsmiljöer mm. Mer information finns på www.smtf.se.   

2. Medlemsprogram 

2.1 Medlemskap i Svenskt Marintekniskt Forum 

Alla organisationer som är en juridisk person, har ett svenskt organisationsnummer och som har ett intresse 
för maritima frågor har möjlighet att söka medlemskap i Svenskt Marintekniskt Forum. Detta innefattar  
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exempelvis företag, industriforskningsinstitut, universitet, högskolor, branschföreningar, ekonomiska 
föreningar, teknikparker och offentliga organisationer. 

För internationella företag och organisationer med verksamhet i flera länder gäller medlemskapet endast 
verksamhet knutet till det svenska organisationsnumret. 
 
Medlemskap i SMTF gäller tills vidare från det datum som ansökan om medlemskap sker.  
 
2.2. Medlemsförmåner 
Specifikt innebär SMTFs medlemskap; 
 

• Möjlighet att delta och rösta på den årliga medlemsstämman. 
• Möjlighet att utan extra kostnad, bli del i grupper och undernätverk som bildas. 
• Möjlighet att delta utan kostnad på SMTFs årliga medlemsworkshops.   
• Marknadsföring på SMTFs webbplats genom att organisations namn publiceras som 

medlem (logotyp, beskrivning av verksamhet etc.). 
• Möjlighet att använda SMTFs logotyp och varumärke i den egna verksamheten. 
• Tillgång till ett stort och brett nätverk med systemintegratörer, leverantörer, forskningsutförare och 

offentliga företrädare i och utanför den maritima branschen. 
• SMTFs medlemsbrev med information om verksamheten, pågående projekt, aktuella 

projektutlysningar mm. 
• Deltagarrabatt (kan variera) på SMTFs aktiviteter och arrangemang med inspirerande och aktuella 

ämnen. 
• Mot en viss kostnad ställa ut på gemensamma nationella och internationella mässor enligt en årligt 

framtagen verksamhetsplan. 
• Möjlighet att annonsera om nyheter, betydelsefulla uppdrag, upphandlingar, lediga tjänster mm, på 

SMTFs hemsida och i sociala medier. 
• Mot viss kostnad delta i fact findingresor, nationellt och internationellt. 
• Delta i sociala arrangemang som frukostträffar, lunchseminarier, pubkvällar mm. 
• Tillgång till särskilt beslutade medlemserbjudanden. 

 
2.3 Medlemsavgift 
Medlemmar betalar en årlig serviceavgift vars storlek fastställs av medlemsstämman. Serviceavgiften skall 
komma medlemmarna tillgodo på så sätt som styrgruppen föreslår. Enskild medlem kan ge förslag till 
styrgruppen om hur serviceavgiften kan användas. Budget för serviceavgifterna fastställs på ordinarie 
medlemsstämma.   
 
Utträde ur nätverket Svenskt Marintekniskt Forum sker genom skriftlig begäran/underrättelse av 
medlemmen. 
 
Medlem som inte betalar den årliga serviceavgiften trots påminnelse anses ha avslutat sitt medlemskap och 
förlorar därmed sina medlemsförmåner. Medlem som motarbetar nätverkets mål och syfte kan efter beslut i 
styrelsen uteslutas och förlorar därmed sina medlemsförmåner.  
 
Erlagd serviceavgift återbetalas ej. 
 
2.4 Hur man blir medlem 
Ansökan om medlemskap görs via formulär på SMTFs hemsida. RISE, Research Institutes of Sweden, 
org.nr 556464-6874, är värdorganisation och juridisk ansvarig part för SMTF. RISE lägger mandatet hos 
SMTFs styrgrupp att besluta om medlemskap i nätverket i enlighet med de beslut som fattats av SMTFs  
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medlemsstämma. SMTFs styrgrupp kan i sin tur delegera uppdraget till grupp som styrgruppen utser. 
Medlemskap och medlemsförmån gäller från den dag ansökan om medlemskap via SMTFs hemsida sker.  
 
2.5 Nätverkets beslutande organ 
Nätverkets beslutande organ är den årliga medlemsstämman och nätverkets styrgrupp. Varje medlem har 
vid medlemstämmans beslut en röst. Förslag från enskild medlem skall inkomma senast fyra veckor innan 
ordinarie medlemsstämma hålls. 
 
2.5.1 Ärenden vid ordinarie medlemsstämma 
1. Val av ordförande för medlemsstämman 
2. Upprättande av röstlängd 
3. Val av sekreterare för stämman 
4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som tillsammans med ordföranden ska justera 
stämmoprotokollet 
5. Fastställande om stämman blivit i laga ordning utlyst samt fastställande av dagordning för 
medlemsstämman 
6. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna 
7. Fastställande av serviceavgift för det kommande verksamhetsåret 
8. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret 
9. Beslut om antal styrgruppsledamöter för mandatperioden 
10. Val av ordförande i styrgruppen för en tid av 1 år 
11. Val av övriga styrgruppsledamöter 
12. Val av valberedning 
13. Förslag från enskild medlem eller styrgrupp att upptagas till beslut på medlemsstämma 
14. Övriga frågor 
15. Mötets avslutande 
 
2.5.2 Extra medlemsstämma 
Extra medlemsstämma hålles när styrgruppen finner det påkallat eller minst 20% av medlemmarna anhåller 
därom. Styrgruppen skall efter sådan begäran anordna extra medlemsstämma senast fem veckor därefter. 
Vid extra medlemsstämma skall underpunkterna 1-5 i de i stycke 2.5.1 redovisade frågorna behandlas. 
Andra frågor än de som föranlett mötet får inte förekomma. 
 
2.6 Värdorganisation 
SMTF är ett affärs- och innovationsnätverk med RISE, Research Institutes of Sweden som värdorganisation. 
RISE är den juridiska personen och operativt verksam personal är anställda av RISE. Anställning av 
personal sker i samarbete med nätverkets styrgrupp men värdorganisationen fattar som juridisk person och 
arbetsgivare det slutliga beslutet.  
 
2.7 Organisation och drift 
Verksamhetens drift och inriktning hanteras av SMTFs styrgrupp. Styrgruppsrepresentanter väljs vid den 
årliga medlemsstämman och skall bestå av minst 7 ledamöter och max 12 ledamöter, representativt 
sammansatt. Upp till två suppleanter får väljas till styrgruppen. Ordförande väljs på ett år, övriga ledamöter 
och suppleanter väljs på två år, växelvis. För första verksamhetsåret väljs hälften av ledamöterna och en 
suppleant för ett år. Ordförande i styrelsen är en företagsrepresentant. 
 

Förslag till ledamöter i styrgruppen läggs av valberedningen. Förslag till valberedningen måste inkomma 
senast fyra veckor innan medlemsstämman.  
 
För det operativa arbetet ansvarar en processledare som till sin hjälp har en processledningsgrupp. 
Processledningsgruppen består av 3-5 personer som utses gemensamt av processledare, värdorganisation 
och SMTFs styrgrupp. Ytterligare medarbetare deltar i det operativa arbetet utifrån behov, resurser och  
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särskilda beslut. Styrgruppen tillsammans med processledaren ansvarar för att i dialog med 
värdorganisationen RISE, ta fram och genomföra såväl en långsiktig strategi som en årlig verksamhetsplan  
baserad på de ekonomiska och personella resurser som finns till förfogande. Verksamhetsplanen 
presenteras och fastställs vid medlemsstämman. 
 
Styrgruppen kan som adjungerad ledamot kalla person oavsett om denne är medlem i nätverket eller ej. 
Sådan ledamot har yttrande– och förslagsrätt men ej rösträtt.  
 
Styrgruppen är beslutsför när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden 
utslagsröst i sakfrågor. Kallelse till styrgruppsmöte skall ske skriftligen senast en vecka i förväg. 
 
Styrgruppen är medlemmarnas operativt beslutande organ. Vid oenighet eller tvist mellan styrgruppen och 
värdorganisation RISE har styrgruppen rätt att besluta om verksamhetens inriktning och prioriteringar. RISE 
bär det yttersta ekonomiska ansvaret och sluter efter dialog med styrgruppen eller deras representant, avtal 
med finansiärer gällande övergripande verksamhet. RISE har som juridisk person rätt att fatta de slutliga 
besluten i tvistiga frågor som kan påverka verksamhetens ekonomi.  
 
Styrgruppen och processledaren har ett särskilt ansvar att företräda nätverket inför myndigheter, 
organisation och media.  
 
2.7.1 Valberedning 
Valberedningen skall bestå av minst tre ledamöter, varav två väljs av ordinarie medlemsstämma och övriga 
väljs av styrgruppen. En ledamot väljs till ordförande och är sammankallande till valberedningen.  
 
2.8  Ändring av medlemsprogram 
Ändring eller tillägg i detta medlemsprogram av ej betydande karaktär skall för att bli gällande beslutas av 
styrgruppen i samråd med nätverkets medlemmar. Styrgruppen skall vid sådana ändringar maila ut 
information till nätverkets medlemmar som måste avlägga svar inom 14 dagar för att räknas. För ett avslag 
av föreslagen ändring eller tillägg krävs absolut majoritet. Svar som ej inkommer inom 14 dagar från en 
nätverksmedlem räknas som ett godkännande av föreslagen ändring eller tillägg. Vid fler än 20% avslag från 
nätverkets medlemmar av föreslagen ändring eller tillägg krävs att styrgruppen beaktar eventuella 
invändningar innan beslut av ändring eller tillägg genomförs. Ändring eller tillägg av betydande karaktär skall 
för att bli gällande beslutas vid en ordinarie eller extra medlemsstämma. För ett sådant beslut fordras minst 
två tredjedelars majoritet av avgivna röster.  
 
2.9 Upplösning av nätverket 
För upplösning av nätverket fordras att beslut fattas vid en ordinarie medlemsstämma. För ett sådant beslut 
fordras minst tre fjärdedels majoritet av avgivna röster. Värdorganisationen RISE kan upplösa nätverket när 
som yttre omständigheter kräver det. Vid eventuell upplösning av nätverket skall eventuella outnyttjade 
nätverksmedel (inbetalda serviceavgifter) disponeras enligt styrgruppens beslut till ändamål som är förenligt 
med nätverkets syfte.  
 
3. Medlemsavtal 
Företag/Organisation, org.nummer ingår avtal om medlemskap i nätverket Svenskt Marintekniskt Forum 
enligt det medlemsprogram som beskrivits ovan. Avtalet gäller från och med det datum som anmälan om 
medlemskap via SMTFs hemsida sker. 
 
I samband med att ansökan om medlemskap sker tillåter sökande medlem att SMTF/RISE sparar data om 
medlemmen såsom personnamn, mailadress, telefonnummer, fakturaadress mm för att SMTF/RISE ska 
kunna skicka ut nyhetsbrev, bjuda in till diverse möten, lägga upp medlemmen på SMTFs hemsida, fakturera 
ut serviceavgift, förmedla intressanta kontakter mm. Dessa uppgifter sparas hos SMTF/RISE och den 
registrerade kan på begäran få ut de uppgifter som sparas. Den registrerade kan efter skriftligt meddelande 
när som helst begära att personuppgifterna tas bort från SMTF/RISE databaser.  


