SVMF - Machine Tool Association Sweden
SVMF organiserar företag som representerar och/eller tillverkar och marknadsför ett
fabrikat (svenskt eller utländskt) inom följande produktområden:
• Verktygsmaskiner
• Plåtbearbetningsmaskiner
• Verktyg
• Test och mätverktyg
• Automation
• Robot
• 3D
• Additiv tillverkning
• Tillbehör till nämnda produktområden
SVMF grundades år 1931 och fusionerade sig med MTAS 2019 och har för närvarande ca 80
medlemmar. Marknadstäckningen är drygt 90 %. Medlemsföretagen omsätter mer än 10
miljarder kronor. Medlemmarna är både stora och små företag.
Generellt kan föreningens verksamhet sammanfattas i fyra huvudområden – Marknadsdata,
Utställningsfrågor/Mässor, Affärsjuridiska frågor samt Branschutveckling.
Marknadsdata
SVMF utarbetar månadsvis en detaljerad orderingångs‐ och försäljningsstatistik över antal
försålda enheter och pris.
Genom marknadsstatistiken har medlemmarna en mycket god uppfattning om marknadens
utveckling och kan med mycket kort varsel se marknadsförändringar.
Utställningsfrågor/Mässor
SVMF är arrangör av mässan Elmia Verktygsmaskiner 2020 och 2022. SVMF har ett mycket
förmånligt pris i samband med de mässor som SVMF arrangerar.
Affärsjuridik/konsumenträtt
SVMF bistår medlemmarna i affärsjuridiska frågor dels i form av rådgivning och tolkning av
avtal samt genom utarbetande av olika standardvillkor.
Föreningen tillhandahåller branschbestämmelser vilka framgår av www.svmf.se
CECIMO och CELIMO
SVMF är delaktig i de europeiska branschföreningarna och bevakar EU‐direktiv såsom
maskindirektivet som har betydelse för försäljningen av verktygsmaskiner till den svenska
marknaden alternativt export.
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Föreningsmöten
Föreningen håller följande möten Medlemsmöte (2/år), Verktygsmöte (2/år),
Servicechefsmöte (1/år)
Avgifter
Årsavgiften för år 2019 utgår med:
Fast avgift ideella föreningen
CECIMO-avgift
CELIMO-avgift
Fast serviceavgift

1 000 kronor
5 000 kronor
1 000 kronor
4 000 kronor

Rörlig serviceavgift 0,035% på omsättningen baserat på fakturering i egen
räkning och fakturerade kommissionsaffärer.
Tak för medlemsavgift på 28 000 kronor.
Statistikavgift faktureras separat

4 000 kronor

Kansliservice
Föreningens verksamhet administreras av:
Matts Spångberg – VD, telefon 08‐782 09 47, matts.spangberg@tebab.com
Kristina Ros ‐ VD‐assistent, telefon 08‐782 09 54, kristina.ros@tebab.com
Vi hoppas på att inom kort höra ifrån er. Ni är hjärtligt välkomna att höra av er om ni har
ytterligare frågor.

Med vänliga hälsningar
SVMF

SVMF – Kansli hos TEBAB, Teknikföretagens Branschgrupper AB
Medlem i CECIMO, European Association of the Machine Tool Industries och CELIMO, European Trade Association for Machine Tools,
Tooling and Technologies
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