
MEMBERSHIP AGREEMENT

This agreement defines the terms under which      (member)  
enters into this Membership Agreement with the Swedish Datacenter Association (SDIA)

Name

Company

Adress

City

Country

Phone

Mobile

Name

Phone

Email

Adress

PO no.

VAT no.

Principal Contact Member
(Please complete)

Account Payable Contact
(Please complete)

Micro organizations

Smallorganizations

Medium organizations

Large organizations

Definition

500 SEK p.a.

1000 SEK p.a.

2000 SEK p.a.

4000 SEK p.a.

Membership fee

Premium

Business

Basic

Light

Yearly service fee

36.000 SEK p.a.

18.000 SEK p.a.

9.000 SEK p.a.

4.500 SEK p.a.

Fee

*

**

Signature

Additional

Total cost SEK + VAT



APPENDIX 1 – MEMBERSHIP 
 

Membership 

Members in the Swedish Data Center Industry Association are required to: 

 
(1) Have a legal entity in Sweden with a Swedish registration number 
(2) Have business, or otherwise be engaged, in the Data Center Industry or related industry 
(3) Share the interests of the Association and support its objectives in all parts 

 

We accept applications for Membership at your convenience and new members are normally accepted as 
Members within a month from the application date. Send your application to styrelsen@sdia.se with the fol-
lowing information as minimum: 

 
(1) Your organizations name 
(2) Registration number of your organization 
(3) Contact name, phone number and e-mail address 
(4) Short description of the organization’s interests/business in the Data Center Industry 

 

The Entrance Fee is 1000 Swedish kronor to be paid within one (1) month from when Membership is granted. 
Failure to pay the Entrance Fee will result in revocation of Membership. 

 

SDIA finances its operations with a Yearly Membership Fee and a Yearly Service Fee. 
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APPENDIX 2 – YEARLY MEMBERSHIP FEE  

The Yearly Membership Fee is designed to cover the costs of managing the associations day-to-day 
administration and is not subject to VAT according to Swedish Tax Law. 

*

Definition  Membership Fee 

Micro enterprises/organizations 500 SEK p.a. 

Small enterprises/organizations 1.000 SEK p.a.  

Medium enterprises/organizations 2.000 SEK p.a.  

Large enterprises/organizations 4.000 SEK p.a.

p.a. = per annum (yearly) 

The Yearly Membership Fee is differentiated according to the size of the member organization according to the 
SME definition by the EU commission. 

 

(clipped 2020-02-12 from http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendlyenvironment/sme-definition_sv) 

*
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APPENDIX 3 – YEARLY SERVICE FEE  
**

 The Yearly Service Fee is subject to VAT according to Swedish Tax Law and is designed to cover the costs of all 
other efforts undertaken by the association. 

Failure to pay Fees will result in revocation of Membership. 

  

 

**
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APPENDIX 4 – SERVICE AGREEMENT 
 

SERVICEAVTAL 

 Följande avtal har ingåtts mellan Tjänsteleverantören 

Svensk Datacenter Industri, ekonomisk förening, org. nummer: 769637-3781 
C/O Pär Åberg 
Sten Sturegatan 4, 411 39 Göteborg 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt. 

1. Bakgrund 
Tjänsteleverantören är en branschförening som representerar den svenska datacenterindustrin och dess  
underleverantörer. Tjänsteleverantören har erbjudit sig att tillhandahålla Kunden med tjänster enligt vad som 
framgår under punkten 3 nedan. Kunden å sin sida har uttryckt önskemål att ingå avtal om Tjänsteleverans  
med Tjänsteleverantören. 

2. Tjänsteleverantören 
Detta uppdrag ska utföras av Svensk Datacenter industri, ekonomisk förening. Tjänsteleverantören äger rätt att 
anlita underentreprenör för att utföra hela eller delar av uppdraget utan Kundens skriftliga medgivande. 

   

3. Tjänstepaket 
Tjänsteleverantören ska under avtalsperioden tillhandahålla Kunden med tjänster enligt följande: 

 Premium 36.000 SEK/år  Business 18.000 SEK/år 

 Basic  9.000 SEK/år   Light   4.500 SEK/år 

 

Specifikation av tjänsteinnehåll för respektive paket finns i Bilaga 1.  

Tjänsteleverantören äger rätt att förändra innehållet och villkoren i av Kunden valt Tjänstepaket under  
innevarande period. Från det datum en sådan förändring kommunicerats till Kunden per e-post äger denne  
rätt att under efterföljande 14 dagar utan beaktan av vad som framgår i punkten 4 nedan säga upp avtalet och 
begära återbetalning avseende återstående period räknat från det datum en sådan uppsägning skriftligen  
inkommer till Tjänsteleverantören. Förändringar i ej valda Tjänstepaket medger ej uppsägningsmöjlighet.  
Genomför Tjänsteleverantören en prisförändring skall sådan träda i kraft vid nästkommande faktureringsperiod 
inför vilken Kunden har rätt till uppsägning enligt punkten 4. Skulle en prisförändring inträffa under Kundens  
uppsägningstid enligt punkten 4 så äger kunden rätt att under efterföljande 14 dagar säga upp avtalet utan  
beaktan av uppsägningstid. Fakturering sker enligt principen rullande 12-månader med start omedelbart  
vid detta avtals undertecknande.  
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4. Uppsägning 
Tjänsteleverantören äger rätt att omedelbart säga upp detta avtal om Kunden handlar i strid med vad som 
framgår av föreningens stadgar. Sådan uppsägning skall vara skriftlig, objektivt motiverad samt undertecknad 
av Tjänsteleverantörens styrelse. Återbetalningsskyldighet för innevarande period föreligger ej. Kunden äger 
rätt att säga upp detta avtal med tre månaders uppsägningstid varje rullande 12-månadersperiod. Uppsägning 
ska ske skriftligen eller per e-post till föreningens styrelse. 

 

5. Automatisk förlängning 
Har ingen av parterna sagt upp avtalet enligt punken 4 förnyas avtalet automatiskt med 12-månader. 

   

6. Tvist 
Tvist i anledning av detta avtal skall i första hand lösas genom förhandling mellan parterna. Efter förhandling 
återstående tvist ska avgöras slutligt i allmän domstol. 
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