Vill Du vara med och
utveckla flyttbranschen?
Sveriges Möbeltransportörers Förbund, SMF, har i över 73 år arbetat
för att stärka och utveckla flyttbranschen. Ta steget Du också och bli
medlem i SMF och därmed ett auktoriserat flyttföretag.

MEDLEMSKAPET I SMF GER DITT
FLYTTFÖRETAG MÅNGA FÖRDELAR:

Ett stort antal Partners/sponsorer speciellt anpassade för flyttbranschen
SMF har 16 kommersiella Partners, som erbjuder förmånliga priser och rabatter på fordon,
flyttutrustning och materiel.

Gemensamma försäkringslösningar
Genom samordnad upphandling av transportöransvarsförsäkring, fordonsförsäkring och företags/
fastighetsförsäkring får medlemsföretagen fördelaktiga försäkringslösningar anpassade till flyttföretag.

Tredjeparts reviderad flyttstandard
Mycket värdefullt i många upphandlingar och en stor nytta för driften av ett effektivt flyttbolag.

Kostnadsfri genomgång av Dina försäkringar
Vid medlemskap får Du en kostnadsfri genomgång av Dina försäkringar via SMF:s försäkringspartners.

Givande branschmöten
Medlemmarna träffas två gånger per år. Halvårsmöte hålls i Stockholm i november. Helårsmöte hålls i

Omfattande lobbyverksamhet

maj på olika orter i Sverige. Här får medlemsföretagarna och deras medarbetare tillfälle att umgås och

SMF för dialog med stora inköpare och myndigheter för att betona vikten av att de ska anlita auktori-

utbyta erfarenheter samt knyta affärsmässiga kontakter.

serade transportörer.
SMF såg till att REPA-avgiften för flyttkartonger togs bort.

Erfaren branschjurist

SMF arbetade under många år för att få till stånd RUT-avdrag för bohagsflyttar.

Möjlighet att anlita förbundets egen jurist som står till tjänst vid alla juridiska frågor rörande flytt-

FEDEMAC - ett europeiskt nätverk

branschen.

Medlemskap i den europeiska organisationen FEDEMAC ingår i SMF-medlemskapet. FEDEMAC är ett

Sveriges vassaste nätverk inom flyttbranschen

europeiskt nätverk med flyttföretag. Organisationen driver lobbyverksamhet inom EU.

Företagen inom SMF samarbetar med varandra och utbyter tjänster som t. ex. lastnings- och lossningshjälp, samlastningar och övernattning för chaufförer.

Du har också en rad skyldigheter som medlem i SMF
Ett medlemskrav är att företaget blir certifierat enligt SMF:s Flyttstandard, en certifiering framtagen

Branschspecifika utbildningar

specifikt för flyttbranschen. Revision av företagen sker med hjälp av Sveriges Åkeriföretags revisorer.

SMF arrangerar en utbildning för packmästare/expressarbetare.

De nya medlemmarna har tio månader på sig för auktorisationsprocessen. För mer information om

SMF har tagit fram en egen arbetsledarutbildning.

konsulthjälp, kostnader etc. kontakta SMF:s kansli, tel. 070-87 85 104.

Gemensamma inköpsavtal
SMF har ramavtal med marknadens tre ledande tillverkare av flyttkartonger och
wellförpackningar. Detta garanterar ett lägre pris.

Ytterligare medlemskrav är att teckna
kollektivavtal eller hängavtal med Svenska
Transportarbetareförbundet samt vara
medlem i Sveriges Åkeriföretag.

Nya medlemsföretag i förbundet börjar med ett provmedlemskap under tio
månader. Under denna tid bereds det nya medlemsföretaget möjlighet att genomföra certifieringen av SMF:s Flyttstandard. När certifieringen är klar blir
det nya medlemsföretaget automatiskt fullvärdig medlem i förbundet.

Medlems- och serviceavgift
Medlemsavgift per år				

2.200:- momsbefriad

Avdragsgill serviceavgift per år			

8.800:- plus moms

Företaget betalar halv medlems- och serviceavgift under den tid företaget
är provmedlem.

För mer information om SMF kontakta
Gunnar Gudmundsson på SMF:s kansli
Tel. 070-87 85 104
Du kan också gå in på SMF:s hemsida
www.smf-flytt.se
Med vänliga hälsningar,

Gunnar Gudmundsson
SMF

