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Mange autoværksteder arbejder med trafikskadede biler. Her er viden vigtig, og derfor har SKAD
vedtaget, at disse værksteder kan tegne et teknisk medlemskab i Danmarks eneste tekniske
forening på lak- og karrosseriområdet.
Det er vigtigt, at biler bliver repareret korrekt efter en skade, og derfor tilbyder vi
autoværksteder, at tilslutte sig SKAD, for at få adgang til den store viden, der findes i foreningen.
Et teknisk medlemskab giver værksteder
mulighed for, at modtage relevant
information, herunder information, der
udelukkende er til rådighed via SKAD, da
SKAD har et verdensomspændende
samarbejde, der tilfører SKAD den
nyeste viden.
SKAD er den førende organisation i
Danmark, hvad angår trafikskadede
elbiler, og sidder som eneste
organisation i den, af regeringen
nedsatte tværministerielle
arbejdsgruppe, der arbejder for
etablering af relevant lovgivning.
SKAD arbejder også tæt sammen med andre aktører i autoskadebranchen, for at sikre de
fornødne kompetencer.
Vil du være en del af de værksteder, der ønsker at skærpe viden og kompetencer, så kontakt os.
SKAD er en arbejdsgiver- og brancheforening, grundlagt i 1907 af de daværende karetmagere.
Foreningen har en medlemskreds indenfor frie værksteder, der arbejder med lakering, karrosseri opretning, mekanisk reparation,
opbygning, ombygning, og servicering af både biler, tunge køretøjer og motorcykler.
Foreningen er den eneste teknisk baserede forening i brancherne og arbejder målrettet med at udvikle medlemmerne indenfor
disse områder.
TFTB – The Freedom To Build, er en sektion for privatpersoner, der ombygger på deres køretøjer.
SKAD er medlem af AIRC International, SMVdanmark og Dansk Arbejdsgiverforening via SAMA.
Foreningen er en aktiv aktør indenfor flere arbejdsgrupper hos forskellige styrelser, forsikringsskader og opgørelse,
arbejdsmiljøpolitik, elbilsikkerhed, og arbejder løbende politisk for tilpasning af gældende lovgivning.
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