Kvalifikationskrav för medlemskap i HRF
Fastställda på årsmötet 2007-11-07
Utöver vad stadgarna för Husvagnsbranschens Riksförbund säger om
förutsättningarna för erhållande av medlemskap, gäller följande:

1.

Företaget skall ha inregistrerad firma och innehavaren skall ha ett gott
anseende.

2.

Företaget skall vara registrerat såsom mervärdesskatteskyldigt.

3.

För återförsäljare och verkstäder gäller att rörelsen skall vara öppen för
allmänhet under gängse affärstid.

4.

Företaget skall förfoga över, med hänsyn till rörelsens omfattning och inriktning,
tillfredsställande lokaler där god ordning skall råda. Lokalerna skall uppfylla de
krav som myndigheterna från tid till annan uppställer beträffande exempelvis
brandskydd, arbetsskydd och sanitära inrättningar.

5

Den som tillverkar och/eller importerar husvagnar/husbilar skall låta
typbesiktiga samtliga enskilda modeller. Undantag kan accepteras för volymer
under ett 20-tal enheter per modellår.

6.

Tillverkare / importör skall tillhandahålla instruktionsböcker på svenska för de
fabrikat som man företräder. Även reparationsanvisningar och
verkstadskalkyler skall inom rimlig tid finnas tillgängliga i tillfredsställande
omfattning.

7.

Reservdelskatalog och en tillfredsställande reservdelshållning krävs av HRFanslutna företag.

8.

Företaget skall ha ordnad bokföring, konsekvent genomförd redovisning samt
förfoga över ett rörelsekapital som är tillräckligt med hänsyn till rörelsens
omfattning. Den upprättade balansräkningen skall vara reviderad av därtill
kompetent revisor och utvisa en solid ekonomisk ställning. Vid inval skall de
senaste två årens redovisning ingå i underlaget för invalsbeslut.

9.

Företaget skall stå under yrkeskunnig ledning och i rörelsen får endast anlitas
arbetskraft som med hänsyn till arbetsuppgifternas art besitter erforderlig
kompetens.

10.

Företaget, eller inom företaget verksam ansvarig befattningshavare, skall ha
drivit en hedrande verksamhet och får icke tillämpa affärsmetoder som i något
hänseende kan skada den seriösa husvagnsbranschens strävanden för en
sund yrkesutövning.
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11.

Tillverkare / importör skall anlita återförsäljare och verkstäder som uppfyller de
kvalifikationskrav som HRF rekommenderar för detaljist- och serviceledet.

12.

Styrelsen får göra de fortlöpande ändringar eller kompletteringar som bedöms
erforderliga för att hålla kvalifikationskraven aktuella.
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