
 

BRiF - kriterier för medlemskap 
 
 
BRiF är en branschförening för företag verksamma inom relining. Medlemmarna delas in i tre olika huvudkategorier utifrån 
verksamhet: 

- Installatör. Utförare av relining. 
- Leverantör. Leverantör av material och utrustning för relining. 
- Konsult/intressent. Företag som på annat sätt än de övriga två medlemskategorierna har verksamhet som kan 

kopplas till relining i fastigheter. Denna medlemskategori saknar rösträtt. 
 
För att kunna antas som medlem i föreningen gäller att företaget ska bedriva verksamhet enligt följande:  

- Företaget ska till väsentlig del bedriva sin verksamhet inom relining. 
- Företaget ska vara ett aktiebolag registrerat i Sverige.  
- Företaget ska vara godkänt för F-skatt i Sverige.  
- Företaget ska vara momsregistrerat, registrerat som arbetsgivare samt ha för verksamheten gällande kollektivavtal. * 
- Tillämpa ID06 i enlighet med vid var tid gällande regler för ID06 på alla arbetsplatser där företaget är verksamt. * 
- Ägare med avgörande inflytande, styrelsens ledamöter, suppleanter, VD och revisorer eller redovisningskonsult ska 

ha klanderfri vandel. Med klanderfri vandel menas att en person uppträder professionellt och i enlighet med gällande 
lagar och regler samt sköter skatter, avgifter och ekonomi såväl privat som i de företag personen är eller har varit 
verksam. 

- Företaget ska inte ha restförda skatter och avgifter hos myndigheter. 
- Företaget ska ha årsredovisning utan några allvarligare anmärkningar i sin revisionsberättelse eller utlåtande från 

auktoriserad redovisningskonsult under det senaste räkenskapsåret. 
- Företaget och dess företrädare åtar sig att  

o på egen bekostnad genomföra de utbildningar som krävs för att medlemskapet ska bestå. 
o betala fakturor avseende inträdes-, medlems- och serviceavgift samt övriga fakturor för varor och tjänster 

från Branschföreningen för Relining i Fastigheter. 
o följa Samhällsbyggnadssektorns Etiska Regler,  
o tillämpa Byggföretagens uppförandekod 
o hålla sig informerad om och följa regelverket för BRiF 3Q. 

 
I samband med ansökan kontrollerar styrelsen följande: 

- Kontroll av företaget via UC (motsv.) gällande ekonomisk ställning, ev. anmärkningar samt ägarförhållanden. 
- Att företaget bedriver sin verksamhet med huvudsakligen anställd personal (gäller Installatörsmedlemmar). 
- Allmän bedömning av företaget utifrån lokal kännedom om företaget.  

 
Företag som antagits som medlem ska under det första året genomföra de utbildningar som krävs för medlemskapet samt se 
till att uppfylla kriterierna för att kunna ansluta till kvalitetsprogrammet BRiF 3Q. För att uppfylla kraven inom 
kvalitetsprogrammet BRiF 3Q gäller att samtliga medlemmar ska ha genomfört de obligatoriska utbildningar som gäller för 
respektive medlemskategori samt dessutom: 

- För entreprenörer gäller att företaget ska ha genomfört och fått godkänt av de kontroller som utförs av oberoende 
3:e-part som gäller för BRiF 3Q. 

- För leverantörer gäller att material och utrustning är godkända för den svenska marknaden enligt gällande 
myndighets- och regelkrav.  

- För konsulter/intressenter gäller samma krav enligt de första två kategorierna om företaget i något avseende 
bedriver verksamhet som kan anses vara tillhörigt någon av dessa kategorier.  
 

Medlemskapet är interimistiskt fram till dess att ovanstående krav är uppfyllda. Giltighetstiden för interimistiskt medlemskap är 
upp till ett år. Därefter ska kraven vara fullt uppfyllda alternativt sker ny prövning av styrelsen. När samtliga krav enligt ovan är 
uppfyllda övergår medlemskapet till ordinarie medlemskap med rätt att använda logotyper och övriga handlingar kopplat till 
branschföreningen och kvalitetsprogrammet BRiF3Q rörande kommunikation/marknadsföring. 
 
Vidare krävs av medlem under de första två åren deltar på minst ett av de två medlemsmöten som föreningen årligen 
arrangerar.  


