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Anvisningar allmänna klubbar 

Bakgrund 

Kongressen 2008 beslöt att allmänna klubbar ska finnas i Unionen. Vissa 

begränsningar i jämförelse med stiftarförbundens allmänna klubbar gjordes. I 

huvuddrag är skillnaderna följande: 

- medlemskap i allmänna klubbar ska vara frivilliga, inga automatiska anslutningar 

- allmänna klubbar har rätt till klubbanslag i likhet med övriga klubbar och måste 

följa stadgarnas formalia, gällande exempelvis årsmöte 

- allmän klubb kan bara finnas inom en och samma region 

 

Det finns behov av att i anvisningar förtydliga hur allmänna klubbar är tänkta att 

fungera och ge svar på ett antal vanligt förekommande frågor. 

Verksamhetsområde 

Allmän klubb kan finnas inom en och samma region och kan omfatta medlemmar 

som tillhör en specificerad grupp. Det kan vara medlemmar som arbetar med 

samma yrke men på arbetsplatser som har för få medlemmar för att kunna bilda 

egen klubb. Exempel på det är tandsköterskor, bilskollärare eller andra som ofta 

arbetar på små arbetsplatser med endast en eller mycket få Unionenmedlemmar.  

 

Allmän klubb kan också finnas för medlemmar som tillhör en viss bransch eller 

region. Även här gäller att det främst gäller för medlemmar som inte har möjlighet 

att bilda egen klubb på sin arbetsplats. 

 

Den allmänna klubben ska ha ett väl definierat verksamhetsområde och endast 

medlemmar inom det området kan beviljas inträde i gruppen. Verksamhetsområdet 

ska registreras i Unionens medlemsregister. Vid oklarhet beslutar regionstyrelsen 

om verksamhetsområde. 

 

I den allmänna klubbens verksamhetsområde ska följande finnas definierat: 

- Klubbens namn 

- ort 

- ev bransch som klubben omfattar 

- ev yrke som klubben omfattar 

- ev arbetsgivarorganisation som medlemmarnas arbetsgivare tillhör 
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Bildande och tillhörighet 

Allmän klubb kan bildas om det finns medlemsunderlag för att bilda en styrelse. 

Regeln för att bilda klubb vid företag är att det ska finnas minst 5 medlemmar (§ 

3.3 mom 1). Detsamma gäller för allmän klubb. 

 

Uppdrag som ska väljas vid bildandet är 

- Styrelseledamöter (minst 3) varav en ordförande/sammankallande 

- Revisor (minst 1) 

- Valberedare (minst 1 gärna fler) 

 

Medlemskapet i allmän klubb ska vara frivilligt. Anslutning till allmän klubb ska 

ske på medlemmens egna initiativ direkt till Unionens medlemsregister. Klubb kan 

inte själva anmäla eller registrera nya medlemmar. Utträde ur allmän klubb anmäls 

till medlemsregistret. 

 

Medlem kan inte ingå i allmän klubb om det finns klubb eller arbetsplatsombud på 

arbetsplatsen. 

Uppdrag 

Allmän klubb har i uppdrag att förena och företräda medlemmarna i frågor som rör 

klubbens verksamhetsområde. Allmän klubb har inte förhandlingsmandat för 

medlemmarna. 

Stadgebundna rättigheter och skyldigheter 

Allmän klubb är i stadgarna likställd med övriga klubbar när det gäller 

demokratiska rättigheter. Det innebär att de kan utse ombud till regionråd samt 

motionera som klubb till Unionens olika demokratiska organ. Vidare ska allmän 

klubb ha klubbanslag. Allmän klubb kan också besluta om klubbavgift. Allmänna 

klubbar följa stadgarnas regler för klubbar (§ 3.3) med undantag för den 

automatiska anslutning som gäller för företagsklubb (§ 3.3 mom 2) samt andra 

begränsningar enligt § 4.2. 

Ansöka om medlemskap samt utträde ur klubben 

Medlemskapet i allmän klubb ska vara frivilligt, ingen automatisk anslutning ska 

förekomma. Medlemmen ska själv ansöka om medlemskap i allmän klubb.. 

 

För att medlemmen ska känna till möjligheten att ansluta sig till en allmän klubb 

ska information om detta gå ut till samtliga nya medlemmar vid inträde i förbundet.  

Medlemmen kan ansöka om utträde ur  allmän klubb. Klubb kan inte på eget 

initiativ avregistrera medlem ur klubben. 

Administration 

Regionen ansvarar för att allmänna klubbar registreras i förbundets 

medlemsregister och att klubbens verksamhetsområde läggs in som en anteckning. 

Regionen ansvarar också för att årligen avregistrera de allmänna klubbar som inte 

inkommit med årsmöteshandlingar. 
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En allmän klubb ska själv kunna ta del av information om sina medlemmar genom 

Unionens webbverktyg Klubbadministration. Eftersom allmän klubb inte har 

förhandlingsmandat har klubben inte rätt att ta del av medlemmarnas 

inkomstuppgifter samt övriga uppgifter som rör medlemmarnas förhandlingsfrågor 

som kan finnas i t ex ärendehanteringssystemet. Det innebär att allmän klubb har 

rätt att ta del av personnummer, namn- och adressuppgifter till medlemmens hem 

och arbetsplats. 

 


