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Bilaga 2 – Villkor medlemskap i NAF Odette Sweden 

Syfte med NAF/Odette Sweden 

NAF betyder ”Nätverk för Affärsutveckling i Försörjningskedjan” och är inspirerat av 

liknande samarbete i andra länder med en framgångsrik fordonsindustri och syftar ytterst till 

att stärka konkurrenskraften genom effektivare och bättre integrerade försörjningskedjor. 

 

NAF skapar ett forum för erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling, förbättringsarbete och 

påverkan i frågor som har att göra med försörjningskedjans funktion och relationerna mellan 

parterna i försörjningskedjan. Speciellt handlar det om logistik, EDI och datakommunikation.  

Vilka kan bli medlemmar? 

Sedan länge deltar fordonsindustrin, SKF och vissa IT-företag i Odette Sweden. 

Medlemskapet i NAF/Odette Sweden är främst avsett för följande kategorier: 

 

o Leverantörsföretag inom fordonsindustrin 

o Övriga tillverkande företag med liknande verksamhet 

o Transport- och logistikföretag 

o Programvaruhus och andra IT-företag 

Utbyte av ett medlemskap i NAF/Odette Sweden 

För deltagande företag innebär medlemskapet följande: 

Tillgång till information 

o Tillgång till publikationer (EDI, Auto Id/RFID, Kommunikation, Logistik, bl a 

MMOG/LE)  

o Rabatt på seminarier och kurser 

o Tillgång till information om pågående projekt och aktuella frågor genom träffar, 

seminarier och webinars 

Deltagande i aktiviteter 

o Möjlighet att föreslå, delta i och påverka olika projekt och kommittéer 

o Möjlighet att söka finansiering gemensamt från olika offentliga organ och program 

Påverkan 

o Möjlighet att stödja ett gemensamt initiativ som ska stärka leverantörernas position 

och arbeta för kompetenshöjning och bättre konkurrenskraft 

o Möjlighet att påverka myndigheter, politiker och fordonstillverkare 

Erfarenhetsutbyte och nätverkande 

o Medlemsföretag inbjuds till ett årligt möte där verksamheten inom NAF/Odette 

Sweden redovisas både vad gäller senaste året och vad som blir aktuellt framöver. Vid 
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detta årliga möte har medlemsföretagen möjlighet att lämna förslag och mötet kommer 

också att utse deltagarna i NAF Styrgrupp. 

o Medlemsföretag kan anmäla kontaktpersoner för olika aktuella frågor, dessa kommer 

att ingå i ett aktivt nätverk för informationsutbyte och kompetensutveckling. 

 

För mera information om medlemsnyttan, se dokumentet ”Erbjudande om medlemskap i 

NAF”. 

Avgift 

Medlemsavgift för medlemskap i NAF/Odette Sweden uppgår till: 

 

o SEK 8 000 för tillverkande företag samt för tjänsteproducerande företag inom logistik 

och transport (gäller enskilda bolag, ej koncerner). 

o SEK 30 000 för programvaruhus och andra IT-företag med en årsomsättning över 15 

MSEK 

o SEK 15 000 för programvaruhus och andra IT-företag med en årsomsättning under 15 

MSEK. 

 

Avgiften betalas årsvis i förskott, moms tillkommer. 

Utträde  

Utträde som medlem i NAF/Odette Sweden kan endast ske vid verksamhetsårets utgång. Ett 

medlemskap skall sägas upp genom skriftlig anmälan till Odette Sweden AB senast tre 

månader före verksamhetsårets utgång. Styrelsen kan dock medge kortare uppsägningstid. 

Den som utträder har inte rätt att återfå erlagda avgifter eller andel i Odette Sweden tillgångar. 


