SveMins avgifter

2017

A. Årsavgift
Årsavgiften till SveMin, Föreningen för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige och dess servicebolag
SveMin AB består av tre delar:
Föreningsavgift
Föreningsavgiften används till kostnader som inte kan hänföras till direkt service till medlemsföretagen t.ex.
årsmöteskostnader och viss lobbyverksamhet.
Serviceavgift
Serviceavgiften går till servicekostnader i SveMin AB och är avdragsgill.
Medlemsavgift
Medlemsavgiften är 1 000 kr och ger rösträtt.

B. Verksamhet och debitering
Den för året beslutade budgeten finansieras genom intäkter från medlemsföretagen samt övriga intäkter som
exempelvis konferensavgifter och andra direktfinansierade aktiviteter. Debiteringen varierar beroende på
företagets verksamhet samt dess storlek. Styrelsen beslutar till vilken kategori medlemsföretaget tillhör.
-

GAF-företag vars huvudsyfte med medlemskapet är att teckna kollektivavtal med Gruvornas
arbetsgivareförbund. Betalar föreningsavgift på 5 kkr (inkl. medlemsavgift).

-

Prospekteringsföretag har en fast avgift som varierar beroende av verksamhetens storlek.
Investeringsvolym
Serviceavgift Föreningsavgift (inkl. medlemsavgift)
mer än 20 Mkr
65 kkr
10 kkr
5-20 Mkr
15 kkr
10 kkr
mindre än 5 Mkr
5 kkr
5 kkr

-

Teknikföretag har en fast avgift som varierar beroende av verksamhetens storlek.
Omsättning
Serviceavgift Föreningsavgift (inkl. medlemsavgift)
200 Mkr eller mer
65 kkr
10 kkr
mindre 200 Mkr
15 kkr
10 kkr

-

Mineralproducerande företag (med operativ mineral-, gruv- och/eller bergverksamhet) debiteras
utifrån sin storlek och verksamhet. Maximalt kan ett av de mineralproducerande företagen stå för 45
procent av företagens totala avgift. Minimiavgiften är 50 kkr. Industrimineralföretag betalar
maximalt 250 kkr. Avgiften är uppdelad i en förenings- och en servicedel. Föreningsavgiften är ca 15
procent av företagets totala årsavgifter, varav 1 000 kr är medlemsavgift.
De mineralproducerande företagens avgift räknas fram utifrån bolagets nettoomsättning i Sverige.
Avgiften baseras på en stegvis modell med fasta omsättningsintervall. Modellen fastställs årligen av
styrelsen.
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Avgifter för 2017 – mineralproducerande företag:

Omsättning
> 5 000 Mkr
2000-4999 Mkr
1000-1999 Mkr
500-999 Mkr
200-499 Mkr
0-199 Mkr

Avgift kkr
6500
3000
800
400
100
50

Max avgift
Industrimineral

250

C. Övrigt
Respektive företag åläggs att till SveMin så fort det är möjlig efter årsslut, rapportera in föregående års
investeringsvolym (prospekteringsföretag) alternativt nettoomsättning (teknik- och mineralproducerande
företag). Definition nettoomsättning: Koncernens nettoomsättning från svenska bolag d.v.s. intäkter
minskade med intern försäljning och övriga elimineringar.
Avgifterna fördelas på två betalningstillfällen per år, vid det andra tillfället justeras debiteringen så att
årsavgiften beräknas utifrån företagens nettoomsättning föregående år.
Förenings- och serviceavgifterna för inträdesåret utgår med en tolftedel av årsavgiften för varje månad räknat
från inträdesdatumet.
Om en koncern är medlem och betalar förenings- och serviceavgifter betalar dotterbolag endast 1 000 kr i
årsavgift (medlemsavgift) förutsatt att koncernen innehar mer än 90 procent av aktierna i dotterbolaget.
Koncernens svenska nettoomsättning används som underlag för den avgift som ska debiteras.

