Om föreningen Tunga fordon
Bakgrund
I södra Sverige finns det ett framgångsrikt kluster av företag. De gick 2006
samman i föreningen Tunga fordon. Det typiska medlemsföretaget tillverkar
fordon i små serier med avancerad teknik och en mycket hög grad av
kundanpassning. De är verksamma inom branscherna skog, entreprenad och
tung materialhantering. Fordon från södra Sverige skapar värde över hela
jorden. De är kända för sin kvalitet och uthållighet.
Syfte
Föreningens syfte är att stärka medlemsföretagens långsiktiga tillväxt och
lönsamhet genom samverkan och säkerställande av kompetens. Föreningen
bidrar till en innovativ tillväxtmiljö för företagen i föreningen. Genom
samverkan med forskning och samhälle ska föreningen bidra till
medlemmarnas internationella konkurrenskraft och förmåga att bidra till
hållbar tillväxt.
Aktiviteter
Föreningen genomför kontinuerligt olika aktiviteter. De syftar alla till att driva
utvecklingen av tunga fordon framåt och skapa förutsättningar för en
lärandeprocess.
Aktiviteterna består främst av utbildning, seminarier, dialoggrupper för
erfarenhetsutbyte samt olika gemensamma forsknings- och
utvecklingsprojekt. Alla aktiviteter utgår från företagens önskemål och behov.
Föreningen arbetar med områden som skapar konkurrensfördelar, t.ex.
teknisk och kommersiell omvärldsbevakning, produktutveckling,
produktionsutveckling, inköps-, logistik- och leverantörsutveckling,
affärsutveckling och kompetensförsörjning. Aktuella fokusområden är
minskad bränsleförbrukning, lägre emissioner och förarmiljö.
En viktig uppgift för föreningen är att föra fram företagens behov till olika
aktörer inom högre utbildning och forskning.
Tunga fordon drivs av RISE på uppdrag av dess medlemmar. RISE är Sveriges
forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med
företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt
näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 700 medarbetare driver och
stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt
forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och
demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster.
www.ri.se

Foton: Ljungby Maskin, Kalmar,
Gremo, Rottne

Föreningen Tunga fordon
Postadress
Tunga fordon
Sandvägen 2
35245 Växjö

Besöksadress
Sandvägen 2
352 45 Växjö

Fakturaadress
RISE Tunga fordon
Att: Karin Nilsson
Box 857
501 15 Borås

Organisationsnummer
802430-2625

Webb
www.tungafordon.com

Telefon
070-530 37 67

E-post
karin@tungafordon.com

Bli medlem
Medlemspolicy
Medlem i föreningen ska:
- Ha en anknytning till regionen
- Bedriva verksamhet som överensstämmer med föreningens ändamål
- Tillföra värde till verksamheten
Medlemsförmåner
- tillgång till Tunga fordons unika nätverk och kanaler till universitet, forskningsinstitut och
myndigheter
- tillgång till service och tjänster som erbjuds från Tunga fordon (som teknisk och kommersiell
omvärldsbevakning, stödjande aktiviteter för produktutveckling, produktionsutveckling, inköps-,
logistik- och leverantörsutveckling och affärsutveckling)
- deltagande i arbets- och dialoggrupper
- reducerad eller ingen avgift på kompetenshöjande aktiviteter som seminarier, workshops och andra
arrangemang av Tunga fordon
- rätt att använda logotyp och namnet Tunga fordon i egen marknadsföring så länge det ligger i linje
med föreningens uppdrag, syfte och mål.
- möjlighet att medverka i gemensamma projekt och påverka Tunga fordons verksamhet
Kostnader för gemensamma FoU-projekt överenskommes separat.
Organisation
Föreningsstämman är högsta beslutande organ. Stämman tillsätter föreningens styrelse som leder
föreningens verksamhet.
Styrelsen handlägger och förvaltar föreningens angelägenheter och ska verka för att realisera
verksamhetsmålen enligt stämmans beslut.
Styrelsen beslutar om regler för medlemskap och antagande av nya medlemmar. Medlem betalar
årlig medlems- och serviceavgift. Dessa avgifter fastställs vid ordinarie föreningsstämma efter förslag
från styrelsen.
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Tunga fordons uppdrag
Tunga fordon ska stärka medlemsföretagens långsiktiga konkurrenskraft genom samverkan mellan
företagen, samhälle och akademi.
Tunga fordon ska verka för:
• säkerställande av kompetens
• innovation och utveckling
Tunga fordons vision
Tunga fordon skall förknippas med ”Världsledande teknik och kompetens för tunga fordon.”
Tunga fordons strategiska mål
• Föreningen Tunga fordon skall vara den primära och naturliga partnern för företag i
branschen tunga fordon när det gäller kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och lobbying.
• Tunga fordon skall verka för strategisk utveckling av innovativa och konkurrenskraftiga
leverantörer till medlemsföretagen.
• Tunga fordon skall vara synligt och känt bland medlemmarnas intressenter.
• Tunga fordon skall verka för att tillämpade FoU-projekt genomförs. För detta skall Tunga
fordon ha starka utförarresurser (nätverk).
Medel
Föreningen genomför kontinuerligt olika aktiviteter för sina medlemmars räkning.
Aktiviteterna består främst av utbildning, seminarier, studiebesök, dialoggrupper för
erfarenhetsutbyte samt olika gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt.
Alla aktiviteter utgår från företagens önskemål och behov.
Föreningen arbetar med områden som skapar konkurrensfördelar, t.ex. teknisk omvärldsbevakning,
produktutveckling, produktionsutveckling, inköps-, logistik- och leverantörsutveckling,
affärsutveckling och kompetensförsörjning.
Aktuella fokusområden är:
• Energieffektivisering
• Minskad miljöpåverkan
• Förarmiljö/säkerhet
• Affärsutveckling/Ökat kundvärde
• Effektivitet i produktutveckling och produktion
Antagen vid Tunga fordons föreningsstämma 20150616
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