Avgifter år 2022
Medlem

Medlemsföretagets
omsättning

Medlemsavgift

Serviceavgift1

0 – 2 miljoner

300 kr

3 300 kr

2 – 4 miljoner

300 kr

4 400 kr

4 – 6 miljoner

300 kr

7 200 kr

6 – 10 miljoner

300 kr

10 000 kr

10 – 25 miljoner

300 kr

15 000 kr

25 – 100 miljoner

300 kr

22 000 kr

100 – 250 miljoner

300 kr

30 000 kr

250 – 500 miljoner

300 kr

50 000 kr

500 miljoner och mer

300 kr

75 000 kr

Ansökan medlemskap2

2 500 kr

Övrigt
Intressent3
Kursarrangör Brandfarliga arbeten

900 kr
4

900 kr

SVEBRA certifierade utbildningar5
Brandsäkerhetstekniker, grund, 2 dagar
Brandsäkerhetstekniker, rep, 1 dag
Utrymningsprojektör (fd FUD1), 3 dagar
Övrigt utbildningar
6

Certifikat SVEBRA utbildning

i samband med utbildning

600 kr

Certifieringskort

borttappat

100 kr

Nytt certifieringskort

i samband med byte av arbetsgivare

Utbildningsmaterial

åhörarkopior på certifierad utb

100 kr

Utbildningsmaterial

kursmaterial certifierad utbildning

200 kr

1 000 kr

1

Företag som ägs av medlemsföretag med minst 51% eller franchisetagare till medlem betalar full
medlemsavgift men halv serviceavgift.
Medlemsavgift betalas vid första fakturatillfället, dvs i början av året tillsammans med hälften av
serviceavgift. Andra hälften av serviceavgift faktureras i aug/sept. Medlemsavgift är momsfri och inte
avdragsgill. Övriga kostnader är avdragsgilla och moms tillkommer.

2

Efter medlemsansökan skickas en faktura på ansökningsavgift. När ansökningsavgift är betald påbörjas
arbetet att godkänna medlemskap enligt gällande stadgar. Efter det att ansökan blivit godkänd skickas
faktura på medlemsavgift och halv serviceavgift. Om godkännandet sker efter årsmötet faktureras bara
andra halvan av serviceavgiften i aug/september. Om godkännandet sker efter höstmötet faktureras inget
serviceavgift första året.
3

Intressent, dvs person, organisation och företag som önskar stödja föreningens verksamhet.

4

Betalas i samband med att man blir kursarrangör Brandfarliga arbeten.

5

Bara medlemsföretag får skicka personal till SVEBRAs certifierade utbildningar.

6

Faktureras arrangör av utbildning

