GULF – Guldsmeds- och Urleverantörernas förening
GULF bildades i maj 2012 då GLF (Guldsmedsleverantörernas förening) gick samman med ULF (Urleverantörernas
förening) och bildade GULF. Föreningen består av företag som levererar smycken, ur och angränsande produkter.
Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas gemensamma intressen i deras egenskap av leverantörer av ur,
smycken och angränsande produkter på den svenska marknaden. Föreningen har idag cirka 30 medlemmar.
GULF har sitt kansli på Branschkansliet i Näringspunktens lokaler i centrala Stockholm.
Monica Eriksson är VD för föreningen och 2016 valdes nedanstående personer att ingå i styrelsen;
Stefan Wolgast – Wolgast Time (ordförande)
Mithra Pakdaman Kiasat, Casio Scandinavia
Adam Eisner, Fossil Scandinvia
Yord Pettersson, Hirsch Svenska
Björn Berg, Optura
John Morgner, Svedbom & Co
Pia Lindqvist, Jóans Guld
Jonas Gewers, Gemma
Christian Daudistel, Crown C Int. Design
Branschkansliet
Stiftelsen Branschorganisationernas Kansli - Branschkansliet är kansli för cirka 40 branschföreningar där GULF ingår.
Branschkansliet har 25 heltidsanställda i lokaler på Klara Norra Kyrkogata 31 i centrala Stockholm. Vi finns på
Näringspunkten, som är ett samlingskontor för närmare ett hundra branschföreningar, som delar reception,
sammanträdesrum samt intern service.
Administrativt stöd
För att en branschförening ska fungera väl behövs en administrativ ryggrad: det ska anordnas möten och skrivas
protokoll, medlemmarna ska informeras och myndigheter kontaktas, kampanjer ska genomdrivas och bokföringen
ombesörjas. För allt detta och mer därtill har Branschkansliet beprövade, effektiva och tillförlitliga rutiner, som fungerar
även om enstaka befattningshavare skulle få förhinder av något slag.
Lagar och Avtal
Branschkansliet hjälper till att utforma avtal, konsumentgarantier samt betalnings- och leveransvillkor. Vi följer med i
utvecklingen på den juridiska sidan och arrangerar kurser i juridik och står till tjänst med viss juridisk rådgivning.
Dessutom bevakar vi de etiska frågorna och representerar ett antal branscher i Allmänna Reklamationsnämnden.
Mässor
Precious är ur- och smyckesbranschens mest väletablerade inköpsmässa. Precious startades 1988 med ambitionen att
skapa ett forum där Sverige och Nordens etablerade tillverkare, leverantörer och inköpare inom smycken- och klockor
kunde möta nya spännande företrädare från fristående ur- och smyckebutiker. Initiativet blev väl mottaget och Precious
är idag vår viktigaste mötesplats. GULF har ett mycket förmånligt pris i samband för att ställa ut på Precious.
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Nätverk för branschen
Stärka kännedomen om klockor/smycken genom olika aktiviteter
Ta fram marknadsinformation i form av bl a kreditbevakning
Erbjuda viss juridisk vägledning
Företräda branschen gentemot myndigheter och övrig omvärld
Arbeta för att utveckla den svenska branschmässan Precious där GULF är en samarbetspartner.
Skapa pressträffar där medlemsföretagen kan möta media
Delta i utarbetandet av branschens databas
Etikfrågor
Säkerhetsfrågor

Kansliservice
Föreningens verksamhet administreras av:
Monica Eriksson – VD, telefon +46 8 508 938 43, monica.eriksson@branschkansliet.se
(Kreditbevakning Tobias Gullberg, BMAB, +46 8 508 938 32)

Medlemmar 2016
The Agents
Aktiv Guld
Anima
Blomdahl Medical
Capella Industries
Casio Scandinavia
Crown C Int. Design
Dacapo Silver
Daniel Wellington
Delva
Fondprodukter
Fossil Scandinavia
Gemma
Gense
Henning Staer

Jibema/Hirsch Svenska
Jo’ans
KarAna Ädelmetall
Norsk Svensk Guld
Optura
Product Line
Republic of Brands
Robert Friman & Co
Sargenta
Scandinavian Time AS
Svedbom & Co
Swatch Group Nordic
Tajms Temporis
Westpack
Wolgast Time

Avgifter
Avgiften för medlemskap i GULF är beroende på företagets omsättning.
Nedan anges de olika nivåer som beslutades för 2016:





omsättning 0-10 mkr/år - årsavgift 8 000:omsättning 11-30 mkr/år – årsavgift 10 600:omsättning 30-50 mkr/år – årsavgift 15 700:- /år
omsättning 50 mkr/år och över - årsavgift 18 200:-/år

(En icke avdragsgill medlemsavgift till själva föreningen tillkommer på 800:- per år.)
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