
 
 

 
 

 
 
Motion till MRF:s förbundsstämma 2021 
 
Följande föreslår Bilhandelsstyrelsen, att det blir ett medlemskrav (siffrorna kopplar dem till 
punkterna i kvalifikationskraven: 
 
Generella regler (Företaget) 
 
1.  Företaget skall ha inregistrerad firma och vara registrerat för mervärdeskatt. 
 Företaget skall ha ordnad bokföring och konsekvent genomförd redovisning enligt 
 gällande lag. 
 
2.  Företaget skall ha tillräckligt rörelsekapital i förhållande till verksamheten. 
  
4.  Företaget och/eller ansvarig företagsledare får inte i sin verksamhet ha tillämpat 
 affärsmetoder som i något hänseende kan skada den seriösa branschens anseende. 
  
6.  Företaget skall vara öppet för allmänheten och förfoga över lokaler som är 
 ändamålsenliga med hänsyn till rörelsens omfattning och inriktning och där god 
 ordning skall råda. Lokalerna skall uppfylla de krav som myndigheter från tid till 
 annan uppställer såsom beträffande brandskydd, miljö, etc. 
  
7.  Företaget skall hålla sig informerat om och följa de lagar och övriga föreskrifter som 
 reglerar arbetsplatsens miljö, personalskydd och säkerhet samt uppfylla de aktuella 
 krav som ställs från MRF. 
  
8.  Företaget skall omgående meddela distriktsföreningen och MRF förändringar i 
 företagsledningen eller ändrade ägandeförhållanden. 
 
9.  Företaget får inte ha lokal gemensamt med annat företag i motorbranschen som inte 
 är medlem i MRF. 
 
10.  Företaget skall ha tecknat ansvarighetsförsäkring enligt de allmänna villkor som gäller 
 för motorbranschföretag. 
 
11.  Förbundsstyrelsen äger, om synnerliga skäl därtill föreligger, medge dispens från 
 gällande kvalifikationsbestämmelser. 
 
För bilhandel 
 
4.  Företaget skall förfoga över tillräckligt stora lokaler, anpassade till företagets 

försäljningsvolym. Inomhusplats för exponering av bilar skall finnas, liksom 
tillfredsställande kontorslokaler. Utanför lokalerna skall finnas tydlig namnskylt 
upptagande företagets firma. 
 

6.  Företaget skall ge kunden ett skriftligt köpeavtal och MRF:s leveransvillkor. 
 



 
 

 
 

7.  Företaget skall följa MRF:s minimiregler för garanti på begagnade bilar och ge kunden 
 en garantiblankett. 
 
8.  Företaget skall testa inbytesbilarna samt ha varudeklaration på alla begagnade bilar 
 som är prismärkta. 
 
9.  Om företaget har samarbetsavtal med annat säljföretag eller verkstad skall även detta 

företag vara medlem i MRF. Geografiska skäl kan motivera att berörd distriktsförening 
medger samarbete med en annan för medlemskap kvalificerad verkstad. 
 

10.  Bilhandelsstyrelsen äger, om synnerliga skäl därtill föreligger, medge dispens från för 
 sektionen gällande kvalifikationsbestämmelser. 
 
 
BilS föreslår att stämman skall besluta ge Förbundsstyrelsen i uppdrag  
 
a t t se över kvalifikationsbestämmelserna och 
 
a t t förtydliga att kvalifikationsbestämmelserna gäller under hela tiden som ett företag är 
 medlem, d v s är ett ”medlemskrav”. 
 
 
 
 
Förbundsstyrelsens yttrande 
 
Förbundsstyrelsen instämmer i motionens intentioner, att det tydligt skall framgå vilka krav 
som gäller under medlemskapet – inte bara vid inval. 
 
Medlemskapet styrs idag av tre olika dokument; Stadgarna, Kvalifikationsbestämmelserna och 
en undertecknad medlemsförbindelse. Då det idag kan vara ”otydligt” att utröna vad som 
gäller föreslår Förbundsstyrelsen: 
 
A t t  stämman bifaller motionen.  
 
A t t  Förbundsstyrelsen får i uppdrag att se över kvalifikationsbestämmelserna och samtidigt 
 ser till att det tydligt framgår vilka regler som gäller när man är medlem ex på hemsidan 
 under rubriken ”medlemskrav” eller liknande. 
 
A t t sända ”medlemskraven” på remiss till distrikten innan de börjar gälla. 
 
 
 
 


