Stadgar
för
MTK‐auktorisation
§ 1 Auktorisation
Glasbranschföreningen är huvudman för MTK‐auktorisationen. Auktorisationen avser glasade
konstruktioner och auktorisationens syfte är att:
‐ Garantera ett korrekt utfört arbete
‐ Säkerställa kompetensnivån bland branschens MTK‐auktoriserade företag
‐ Minska kostnader för framtida underhåll och skador där glas och glaspartier finns monterade
‐ Minimera risken för person‐ och sakskador

§ 2 Organisation
MTK‐auktorisationen drivs av en nämnd. Nämndens uppgift är att leda och driva arbetet inom
auktorisationen.
Vidare har nämnden som uppgift, att utifrån fastställda krav godkänna eller avslå ansökan om med‐
lemskap i MTK‐auktorisationen. Nämnden skall vid bedömning utgå från "Krav på MTK‐auktoriserat
företag" som nämnden fastställt. Vid ett godkännande, utfärdas ett auktorisationsbevis som gäller
tills vidare.
Nämnden skall följa branschens utveckling och vid behov förändra auktorisationskraven samt snarast
meddela eventuella förändringar till auktoriserade företag. Vid förändring av kraven skall auktorise‐
rade företag erhålla erforderlig tid (övergångstid) för att uppfylla de nya kraven. Nämnden fastställer
längden av denna övergångstid.

Nämndens Ledamöter
Nämnden består av två (2) ledamöter från GBF samt två (2) sakkunniga, varav en (1) från SPF och en
(1) från Glascentrum. Nämndens ordförande skall vara från Glasbranschföreningen. En av GBF‐leda‐
möterna skall vara från ett GBF‐medlemsföretag.

§ 3 Giltighetstid och rättigheter
Auktorisationen gäller tills vidare efter att företaget godkänts av auktorisationsnämnden och erlagt
beslutade avgifter.
MTK‐auktorisationen ger företaget rätt att använda MTK‐auktorisationens logotyp, märketiketter och
övrigt marknadsföringsmaterial som anknyter till auktorisationen i enlighet med nämndens regler.
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§ 4 Återkallande av företagets MTK‐auktorisation
Nämnden kan återkalla ett företags MTK‐auktorisation om företaget inte:
‐ följer MTK‐auktorisationens syften enligt ovan
‐ uppfyller gällande auktorisationskrav och stadgar
‐ samarbetar vid de besiktningar som nämnden utför
Om ett företag utesluts ur auktorisationen skall företaget omedelbart återlämna sitt auktorisations‐
bevis. Vidare förlorar företaget rätten att använda MTK‐auktorisationens logotype, märketiketter och
övrigt marknadsföringsmaterial som anknyter till auktorisationen.

§ 5 Besiktningar
Nämnden utför årligen besiktningar, i form av stickprov, på utvalda auktoriserade företags montage.
Utsett företag skall vid anmodan från Nämnden uppge de tre (3) senast utförda objekten där MTK:s
eller tillverkarens anvisningar varit gällande för montaget.
Vid besiktning av montaget skall företaget bistå besiktningsman med den hjälp han behöver för att
utföra besiktning. Besiktat företag kan, efter ansökan hos Nämnden, erhålla skälig ersättning för de
kostnader företaget drabbats av för att återställa besiktat parti i ursprungligt skick.

§ 6 Avgifter
Auktoriserat företag skall erlägga årsavgift. Auktorisationsnämnden fastställer årligen avgiftens
storlek. Medlemmar i Glasbranschföreningen erhåller 50 % rabatt på årsavgiften.
Avgifterna skall täcka MTK‐auktorisationens kostnader samt de marknadsföringsåtgärder som
auktorisationsnämnden beslutar om varje år.
Nämnden har gemensam adress med Glasbranschföreningen.

§ 7 Ändring av stadgar
Beslut om ändringar i nämndens stadgar fattas av GBF:s styrelse.

___________________________________________________________________________
Beslutat vid GBFs styrelsemöte 2010‐06‐08
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