Stadgar för Franchiseföreningens Etiska Nämnd
antagna 2017-03-25

1. Huvudman
Huvudman för nämnden är Svenska Franchiseföreningen.
2. Uppgifter
Nämnden skall avgöra anmälningar om brott mot föreningens etiska regler samt verka för
upprättande och vidmakthållande av god affärssed inom svensk franchising, häri inräknat
franchising som bedrivs i Sverige av utländska franchisegivare.
Nämnden skall fullgöra sin uppgift genom beslut i anmälningsärenden och uttalanden i övriga
ärenden.
3. Sammansättning
Nämnden består av en oberoende ordförande och fyra ledamöter, som kommer ifrån
huvudmannens fullvärdiga medlemmar eller ifrån föreningar som huvudmannen inbjudit.
Ordföranden skall vara jurist med erkänd kompetens, fristående från huvudmannen men med
kännedom om franchising. Ledamöterna skall utses, två från givar- och två från tagarsidan.
Samtliga ledamöter utses av huvudmannens styrelse för två år med möjlighet till omval.
Ersättare för avgången ledamot utses så snart det kan ske.
För ledamöterna kan också utses ersättare, såväl från givar- som från tagarsidan. Ersättare bör
kallas till sammanträdena och har där yttrande- och förslagsrätt samt, vid utevaro för den
ledamot han eller hon ersätter, också rösträtt.
4. Verksamhet
Nämnden kan ta upp ärende efter framställning från myndighet, företag, organisation eller
enskild person som har ett berättigat intresse av frågan. Nämnden kan också ta upp ärende på
eget initiativ.
5. Anmälan
Nämnden tar endast upp anmälningar om brott mot föreningens etiska regler efter skriftlig
framställning. Denna skall innehålla en kort beskrivning av de omständigheter som åberopas.
De handlingar som belyser saken bör bifogas. Nämnden kan begära att komplettering insänds
inom 14 dagar och kan avvisa ärende om sådan komplettering inte ges in.
6. Handläggning
Nämnden avgör själv om ärende skall tas upp. Om ärende inte tas upp så ska anmälaren
erhålla motiverat svar inom 14 dagar från den dag ordföranden har mottagit ärendet.
Framställning eller anmälan kan avvisas av ordföranden ensam om den är uppenbart
ogrundad.
En anmälan som tas upp till prövning skall den delges part som berörs av anmälan. Denne ska
ges tillfälle att yttra sig över densamma inom 14 dagar. Ordföranden kan besluta om
ytterligare skriftväxling med restriktivt korta svarsfrister och kan också, om det anses
påkallat, kalla företrädare för part eller annan till sammanträde inför nämnden.

7. Avgörande
Ett anmälningsärende bör avgöras inom tre månader från det anmälan ingavs. Nämnden
sammanträder på kallelse av ordföranden. Nämnden är beslutför om ordföranden jämte
ytterligare tre ledamöter är närvarande.
För beslut gäller enkelt flertal, i förekommande fall med utslagsröst för ordföranden.
Beslutet meddelas skriftligen och skickas till berörda parter tillsammans med eventuella
skiljaktiga meningar.
Beslutet är offentligt och skall därför utformas så att affärshemligheter inte röjs.
Ett uttalande bör meddelas inom tre månader från det ärendet inleddes. Även för uttalanden
gäller enkelt flertal, i förekommande fall med utslagsröst för ordföranden. Uttalanden
meddelas skriftligen och skickas till styrelsen för huvudmannen, tillsammans med eventuella
skiljaktiga meningar.
8. Sekretariat
Huvudmannen, eller av huvudmannen utsedd person, ansvarar för ärendenas beredning,
kallelser, protokollföring, utskrift och expediering av beslut samt övriga expeditionella frågor
och bör även se till att beslut och uttalanden bevaras så att syftet att upprätthålla en etisk
klanderfri franchising i Sverige kan uppnås.
9. Finansiering
Huvudmannen ansvarar för finansiering av verksamheten.
Som del i denna finansiering skall Etiska nämnden ta ut en avgift från anmälaren i
anmälningsärenden. Avgiftens storlek fastställs av nämnden.
Ordföranden erhåller ett arvode som fastställs av huvudmannens styrelse. Nämndens
ledamöter erhåller ersättning för sina kostnader.
10. Jäv
För ledamot gäller samma jävsbestämmelser som anges i Skiljemannalagen.
11. Tystnadsplikt
För handläggning av nämndens uppgifter gäller tystnadsplikt och sekretess.
12. Stadgeändring
Dessa stadgar kan ändras av huvudmannen, efter beslut på styrelsemöte med minst ett flertal
om två tredjedelar av samtliga styrelseledamöter.
13. Upplösning
Nämnden kan upplösas på förslag av den själv eller av huvudmannens styrelse, dock endast
av dennas årsmöte med samma flertal som i föregående paragraf.
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