Velkommen i IAD
– Industriens Arbejdsgivere i Danmark

Hvem er vi?

Konkrete medlemsfordele

• IAD har eksisteret i mere end 130 år. Vi udspringer af det
gamle ”Jernets Arbejdsgiverforening”.

Som medlem af IAD har du adgang til en række unikke fordele:

• IAD rummer virksomheder fra mange brancher. En bred
vifte af virksomheder fra hele landet indenfor fremstillings-,
service-, elektronik-, it- og tele- og rådgivningsindustrien. Vi
er ikke domineret af bestemte brancheinteresser men har
alles vel som mål.
• IAD favner store som små. Blandt medlemmerne finder
du nogle af Danmarks største virksomheder og nogle af de
mindste. Mangfoldighed og samhørighed er en vigtig del af
fundamentet.
• IAD har medlemmer over hele Danmark. Medlemsvirksomhederne er placeret over hele landet – visse øer dog
undtaget. I alt er vi næsten 900 medlemmer.
• IAD har altid været en del af DI. Vi ser det som en vigtig
opgave at understøtte DI’s position og indflydelse og derigennem sikre vores medlemmer attraktive og konkurrencedygtige rammevilkår. IAD lægger vægt på, at DI giver værdi til
medlemmerne.
• IAD er aktiv i DI. Vi bruger vores indflydelse. IAD er et
valgforum i DI og virksomhedens ”lodder” forankres i IAD.
Vi er solidt repræsenteret i både DI’s hovedbestyrelse og forretningsudvalg. IAD bruger sin indflydelse til at påvirke DI’s
politik og udvikling til gavn for medlemmerne og Danmark.
Desuden er en lang række IAD-medlemmer aktive i mange af
DI’s politiske udvalg m.v.

• 50 pct. tilskud til kurser og netværk, der udbydes af DI. Som medlem af IAD
får du 50 pct. rabat på en evt. betaling for deltagelse i sådanne aktiviteter.
Ved tilmelding skal du blot oplyse, at I er medlem af IAD. Tilskuddet er ikke
begrænset til bestemte beløb eller personer.
• IAD refunderer dit svendeprøvegebyr. I skal blot oplyse til Industriens
Uddannelser, at I er medlem af IAD.
• Mulighed for supplerende konfliktfondsunderstøttelse. Skulle Jeres
virksomhed blive ramt af arbejdsnedlæggelse har I mulighed for at modtage
supplerende konfliktfondsunderstøttelse fra IAD. Følgende forudsætninger skal
dog være opfyldt:
– Virksomheden skal være medlem af DI (associerede er ikke omfattet).
– DI/DA skal have besluttet at yde konfliktunderstøttelse.
– Er der tale om en ulovlig konflikt skal den have varet min. 1 dag.
– Er der tale om en lovlig konflikt skal den have varet min. 3 dage.
– Den maksimale udbetaling i et kalenderår pr. medlem er 3 mio. kr.
NB: Medlemskab af den særlige konfliktfond opnås automatisk. Der skal ikke betales indskud og fonden har været kontingentfri gennem mange år.
• Møder og netværk. IAD arrangerer lejlighedsvis møder for medlemmerne. Som
medlem af IAD er I automatisk også med i ”Kjøbenhavns Smedelaug”, som
tilbyder en række supplerende møder og netværk.

Hvad koster det?
Medlemskab af IAD er gratis. Foreningens formue bevirker, at kontingentet gennem mange år har kunnet holdes på 0 kr.
Det er afkastet fra foreningens og konfliktfondens formue, som finansierer aktiviteter og tilskud. Vi lægger vægt på, at det skal forblive sådan.
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Kjøbenhavns Smedelaug
– en del af familien
Med Jeres medlemskab følger også tilknytning til
”Kjøbenhavns Smedelaug” (KSL), som har mere end 500
års historie bag sig. Lauget har egen bestyrelse.
De to foreninger er historisk beslægtede. Der er ingen
udgifter forbundet med tilknytningen. Udgifterne betales
af IAD.
Lauget har i sit virke særligt fokus på uddannelsesspørgsmål og SMV’ernes udfordringer.
Lauget deltager aktivt i bl.a.:
• en række uddannelsesudvalg på metalområdet,
herunder også på erhvervsskoler.
• Advisory Boardet for DI’s særlige Lærlingeindsats.
• Advisory Boardet for DI’s Produktionsakademi.
• DI’s SMV-udvalg.
• Københavns Haandværkerforening.
Gennem lauget har I mulighed for:
• at indstille dygtige lærlinge til Haandværkerforeningens
årlige medaljeuddeling på Københavns Rådhus.
• at deltage i laugets netværk for uddannelsesansvarlige i
virksomhederne.
• at deltage i medlemsmøder m.v.
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IAD som indgang til DI
I DI kan I få hjælp til både større og mindre opgaver og
udfordringer i din virksomhed.
En lang række eksperter sidder parat til at hjælpe jer med
f.eks.:
• personalejura
• GDPR
• digitalisering
• arbejdsmiljø
• etablering i udlandet
• eksportdokumenter
• afsætning
• uddannelse
• støtteordninger
• verdensmål og meget mere
I vil automatisk blive kontaktet, så vi sikrer os, at I er
kommet godt i gang med jeres medlemskab af både IAD,
smedelauget og DI.
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Kontakt os gerne
I kan læse mere om IAD på iad.di.dk og om lauget på di.dk/ksl
Her kan I også se, hvem der sidder i bestyrelserne, medlemmer m.v.
I kan skrive til os på iad@di.dk eller kontakt sekretariatsleder
Susanne Andersen
E-mail: san@di.dk
Tlf.: 3377 3916

