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Förslag till stadgeändring av §5.4 om 
att kalla medlemmar utan klubb till 
möten för val av regionrådsombud 
 

Det har inkommit ett antal motioner1 som  handlar om att ändra stadgarna 
gällande vem som ska anordna medlemsmöten för medlemmar utan klubb 
när de ska välja ombud till regionrådet. Argumentationen kretsar kring att 
det är svårt, snart sagt omöjligt, för medlemmar utan lokal facklig organisat-
ion att kalla till medlemsmöten. Stadgarna ger möjlighet till inflytande men i 
praktiken är den näst intill omöjlig att genomföra. 

Förbundsstyrelsen delar motionärernas syn på att något måste göras. Mot-
ionerna har lite olika lösningar som i grunden är bra. Styrelsen väljer emel-
lertid att lägga ett eget förslag som väver in motionärernas intentioner. 

Att kalla till möte 
Samtliga motionärer vill se att regionkontoret får ett utökat ansvar för att 
kalla till medlemsmöten för samtliga medlemsgrupper som inte har klubb. 
Förbundsstyrelsen tycker att det är en god idé och föreslår den lösningen. I 
region Östra Sörmland Gotlands motion föreslås också att arbetsplatser med 
arbetsplatsombud särskiljs och att det ska åläggas arbetsplatsombudet att 
kalla till medlemsmöte. Det skulle kunna vara en lösning, men förbundssty-
relsen anser inte att det är den bästa lösningen. Att lägga på ytterligare 
stadgemässiga krav på det relativt enkla uppdraget arbetsplats-ombud är inte 
rätt väg att gå anser vi. I region Stockholm m fl, förslag återfinns ett förtydli-
gande om att regionkontoret också ska administrera utfallet av valen. Denna 
typ av skrivning som anger hur anställdaorganisationen ska arbeta anser för-
bunds-styrelsen inte passar in i Unionens stadgar. Med stadgeändringsförsla-
get får region-kontoret ett utökat ansvar och det är viktigt att regionerna 
själva får bestämma hur man ska genomföra dessa möten. Regionen kan 
välja att ha ett eller flera möten och även välja att bjuda in olika medlems-
grupper för sig. Förbundsstyrelsen förutsätter att det ligger i regionkontorets 
uppgift att stötta den regionala demokratin på de sätt som krävs. 

Mandatfördelning för medlemmar med arbetsplats 
När det gäller antal mandat för medlemmar som har arbetsplats förslås inga 
föränd-ringar, d v s antalet ombud ska baseras på antalet medlemmar i klub-
ben respektive på arbetsplatsen. 

 

 
1 123, 124,125 och 126 
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Mandatfördelning för medlemmar utan arbetsplats 
I Östra Sörmland/Gotlands förslag finns också förslag på ny princip för man-
datför-delning i gruppen medlemmar utan arbetsplats som förbundsstyrel-
sen tycker är bra. Det är en utmaning att reglera mandatfördelningen så att 
den inte kan utnyttjas och missgynna andra medlemsgrupper. När en så stor 
grupp som ”alla som inte har ar-betsplats” ska företrädas så finns alltid ris-
ken att ”någon/några” få skaffar sig för-delar för att ”de många” inte vet/vill 
eller kan delta. Därför föreslår förbundsstyrel-sen att antalet mandat ska bas-
eras på de som närvarar på mötet och inte på samtliga medlemmar i med-
lemsgruppen.  

Därför föreslås även justeringar i det följande momentet samt att ett nytt 
moment för att beskriva mandatfördelningen i gruppen medlemmar utan 
klubb läggs till. 

Utöver nedanstående stadgeändringsförslag behöver numreringen på föl-
jande moment ändras. 

 

Nuvarande text Ändra till  

§5.4 Regionråd 

Mom 3 Ombud med suppleanter 
till regionrådet väljs årligen 

• vid klubbarnas årsmöten 

• av medlemmar på andra arbets-
platser genom medlemsmöte 

• för övriga medlemmar på med-
lemsmöten som regionen ska 
kalla till 

Mom 3 Ombud med suppleanter till 
regionrådet väljs årligen 

1. vid klubbarnas årsmöten 
2. av medlemmar på andra arbets-

platser genom medlemsmöten 
som regionen ska kalla till 

3. för övriga medlemmar på med-
lemsmöten som regionen ska 
kalla till 
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Mom 4 Varje klubb eller medlems-
grupp enligt ovan har rätt att utse 
minst två ombud baserat på med-
lemsantalet per den 31 december 
föregående år. Fler än 50 medlem-
mar ger rätt till ytterligare ett om-
bud. Varje påbörjat 100-tal därutö-
ver ger rätt till ytterligare ett 
ombud. Klubb bildad efter 31 de-
cember väljer under första verk-
samhetsåret ombud efter medlems-
antalet vid dess bildande. Om 
klubbs ombud eller suppleanter har 
förhinder att närvara kan klubbsty-
relsen för varje särskilt tillfälle utse 
ombud med rätt att delta i region-
rådet. 

Mom 4 Varje medlemsgrupp enligt 
punkt 1 och 2 ovan har rätt att utse 
minst två ombud baserat på med-
lemsantalet per den 31 december 
föregående år. Fler än 50 medlem-
mar ger rätt till ytterligare ett om-
bud. Varje påbörjat 100- tal därutö-
ver ger rätt till ytterligare ett 
ombud. Klubb bildad efter 31 de-
cember väljer under första verk-
samhetsåret ombud efter medlems-
antalet vid dess bildande. Om 
klubbs ombud eller suppleanter har 
förhinder att närvara kan klubbsty-
relsen för varje särskilt tillfälle utse 
ombud med rätt att delta i regionrå-
det. 

 
Mom 5 (nytt)   

För möte anordnat av regionen 
enligt tredje punkten ovan gäller 
att mötet utser två ombud och ett 
ytterligare vid fler än 50 mötesdel-
tagare och därefter ytterligare ett 
ombud per påbörjat 100-tal delta-
gare.  

 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 
att  bifalla stadgeändringsförslaget enligt ovan 
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