Branschorganisationen för
Kontor Emballage Papper & Angränsande
produktområden

KEPA
Klara Norra Kyrkogata 31, Box 22 307, 104 22 STOCKHOLM
Tel. +46 8 508 938 00. Fax +46 8 508 938 01 kepa@branschkansliet.se www.kepa.nu

Varför ska man vara med i KEPA?
• Nätverk för en hel bransch där alla led finns
representerade
• Möjlighet att delta i försäljningsstatistik för alla sektioner
• Tillgång till lönestatistik, bokslutsanalys
• KEPA-dagen (branschdag) vart annat år med
namnkunniga föredragshållare
• Tillgång till avtal/förmåner (hotell, konferens,
biluthyrning, bensin, offentlig upphandling, mm)
• Part gentemot myndigheter vid behov, en hel bransch
har större chans att få gehör än ett enskilt företag
• Etik- och Upphandlingsnämnd med fokus på upphandling
för branschen
• Leveransbestämmelser framtagna av branschen
• Juridisk expertis tillgänglig för konsultation
• Medlemsmöten och sektionsmöten där frågor för
branschen kan ventileras

OM BRANSCHFÖRENINGEN KEPA
KEPA är en branschorganisation vars medlemmar är verksamma
inom områdena Kontor, Emballage, Papper och Angränsande
produktområden (därav namnet KEPA).
Styrkan i organisationen KEPA är att alla led finns representerade,
från tillverkare till återförsäljare. Medlemsföretagen erbjuds
marknadsstatistik, seminarier i aktuella branschfrågor, myndighetskontakter, rådgivning mm. KEPA är en given samlingspunkt
för alla de företag som tillhör denna mångskiftande bransch.

Medlemmar

Produktområdena som företagen företräder är brett, företagen
kan erbjuda sina kunder i vitt skilda branscher precis vad de
behöver. Medlemmar är indelade i tre sektioner där specifika
frågor kan drivas. De tre sektionerna är:

På Branschkansliet finns Branschkansliets Marknadsinformation
(BMAB) som sköter föreningens statistikverksamhet. Att
delta i statistikverksamheten ingår i medlemsavgiften.
Föreningen bedriver idag tre statistikpooler för sektionerna,
återförsäljare, kontorsvaruleverantörer samt emballage- och
förbrukningsvaruleverantörer (tissuestatistik). Medlemmarna
får också kostnadsfritt möjlighet att delta i lönestatistik samt får
tillgång till en bokslutsanalys som årligen beställs av föreningen.
Föreningen är engagerad i frågor kring offentlig upphandling
och 2009 bildades KEPAs Etik- och Upphandlingsnämnd som
har till uppgift att behandla principiella frågeställningar om
upphandling och affärsmässighet inom branschen. Gruppens
uppgift ska vara att genom prövning av inkomna frågeställningar
lämna principutlåtanden om vad som är förenligt med, eller bör
vara förenligt med god affärssed inom branschen.

- Återförsäljare
- Kontorsvaruleverantörer
- Emballage- och förbrukningsvaruleverantörer

De etikregler som fastställdes av föreningen på årsmötet 2009
utgör grunden för gruppens arbete.

Föreningens verksamhet

Affärsjuridik

Föreningen ordnar årligen ett årsmöte och vid behov
sektionsmöten. Vart annat år anordnas KEPA-dagen, en
branschdag som samlar hela branschen. Föreningen erbjuder
medlemmar att delta i statistikverksamhet och ordnar
seminarier och kurser i olika ämnen, till exempel offentlig
upphandling, praktisk juridik mm.
Kansliet finns på Branschkansliet som administrerar ett stort
antal branschföreningar. På kansliet finns expertis inom olika
områden som föreningen och dess medlemmar kan utnyttja. Vi
arrangerar bland annat kurser och utbildningar i ämnen relevanta
för medlemmarna. Vissa ämnen är generella och samarrangeras
då med andra branschföreningar. Branschkansliet delar lokaler
med ett stort antal andra branschorganisationer, tillsammans
bildar alla dessa organisationer nätverket Näringspunkten.

KEPA bistår medlemmarna i affärsjuridiska frågor dels i form av
rådgivning och avtalstolkning samt genom utarbetande av olika
standardvillkor.

Avtal/Förmåner

Alla medlemmar har möjlighet att nyttja avtal och förmåner
tecknade för Branschkansliets samtliga branschföreningar.
KEPA erbjuder hotell- och konferensrabatter på en rad olika
hotellkedjor i Sverige och i Norden. Vidare finns hyrbilsavtal,
drivmedelsrabatt samt möjlighet att nyttja samtliga avtal
tecknade för hela Näringspunkten.

MEDLEMSAVGIFT

Avgiften för medlemskap i KEPA är beroende på företagets
omsättning och avser försäljning till svensk marknad.
Den lägsta nivån (oms upp till 25 milj/år) har idag en avgift
på 6 630 kr och de med högt omsättning (över 1 mrd/år) har
en årsavgift på 30 000 kr. (En icke avdragsgill medlemsavgift
till själva föreningen tas också ut på 500:- per år.)

STYRELSE

Vid årsmötet i maj 2016 valdes följande personer att ingå i
KEPAs styrelse:
Niklas Norström, Durable (ordf)
Dan Andersson, Papyrus Supplies
Mats Karlsson, Staples
Janne Müntzing, SCA Hygiene Products
Tomas Lennberg, Esselte
Margareta Le Calvé, Office Depot
Peter Lind, Abena
Monica Runestam, Despec
I stadgarna står bland annat att läsa:
Medlemskap avser i första hand juridisk enhet och
försäljning till svensk marknad i följande produktområden:
Pappersprodukter, kontorsvaror, finpapper, emballage,
förbrukningsartiklar, present- och förströelseartiklar samt
därtill angränsande produktområden.
ÄNDAMÅL § 1
Föreningen utgör en branschsammanslutning för i Sverige
verksamma företag med följande intresseområden:
pappersprodukter, kontorsvaror, finpapper, emballage,
förbrukningsartiklar, present- och förströelseartiklar samt
därtill angränsande produktområden.
Föreningen har till ändamål att:
* tillvarata medlemmarnas intressen;
* främja branschens utveckling;
* samarbeta och samråda med näringslivets organisationer
och samhällets myndigheter;
* verka för sunda och ändamålsenliga affärsprinciper samt
* verka för en ökad marknad för branschens produkter.
KEPA har idag cirka 50 medlemsföretag.
På kansliet är Monica Eriksson (VD) huvudansvarig för
föreningens verksamhet.
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