Stadgeförslag extra kongress 2016
När du läser förbundsstyrelsens stadgeförslag hittar du den gamla texten i vänstra kolumnen, förslag
till förändring i mittenkolumnen och motioners attsatser i högra kolumnen.
Vänstra kolumnens förslag till ändringar, är markerade med överstruken text.
Mittenkolumnens förslag till ny stadgetext, är markerade med fet stil.
Högra kolumnen förslag i motioner, endast attsatsens skrivningar finns med då det är detta
kongressen tar ställning till. Motioner finns i motionshäftet.

1. FÖRBUNDETS VÄRDERINGAR, UPPGIFT OCH ORGANISATION
§ 1.1 FÖRBUNDETS VÄRDERINGAR
Mom 1 Unionen är en medlemsstyrd
organisation som bygger på solidaritet och
värderingar som värnar grundläggande
demokratiska principer i samhället samt
respekten för jämställdhet, jämlikhet och
mångfald samt alla människors lika värde.
Förbundet är partipolitiskt obundet.
Mom 2 Förbundet strävar efter jämställdhet,
jämlikhet och mångfald vid fördelning av
förtroendeuppdrag. Det betyder att alla
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medlemmar, medbeaktande av § 2, ska ha
likamöjligheter vid val till förtroendeuppdrag
och representation i förbundets alla
demokratiska organ.

§ 1.2 FÖRBUNDETS UPPGIFT
Unionen har till uppgift att förena och företräda
medlemmarna samt att tillvarata och främja
deras fackliga, ekonomiska, sociala och
yrkesmässiga intressen på alla nivåer.

Unionen har till uppgift att förena och företräda
medlemmarna samt att tillvarata och främja
deras fackliga, ekonomiska, sociala och
yrkesmässiga intressen på alla nivåer. Unionen
värnar fackliga värderingar nationellt och
internationellt.

§ 1.3 FÖRBUNDETS ORGANISATIONSOMRÅDE
Förbundets organisationsområde omfattar alla
tjänstemän inom den privata sektorn med de
begränsningar som följer av överenskommelser
med andra organisationer.

§ 1.4 FÖRBUNDETS ORGANISATION
Förbundets verksamhet utövas
•
•
•
•

lokalt – genom klubbar och arbetsplatsombud
regionalt – genom regionråd, regionstyrelse
och regionkontot
nationellt – genom kongress, förbundsråd,
förbundsstyrelse och förbundskontor
internationellt – genom internationaler med
mera

Förbundets verksamhet utövas lokalt, regionalt,
nationellt och internationellt.

MOTION 11
•

Att §1.4 i de nuvarande
stadgarna kompletteras
med ordet främst efter
utövas.

Förbundstyrelsens förslag till
beslut att avslå motionen.
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2. MEDLEMSKAP
§ 2.1 RÄTT TILL MEDLEMSKAP
Mom 1 Yrkesverksam eller egenföretagare inom
förbundets organisationsområde och
studerande har rätt att bli medlem i förbundet.
Medlem som blir arbetslös behåller sitt
medlemskap som yrkesverksam medlem.
Medlem som lämnar arbetslivet på grund av
ålder eller sjukdom har rätt att kvarstå som
pensionärsmedlem.

Mom 1 Yrkesverksam eller egenföretagare inom
förbundets organisationsområde och studerande
har rätt att bli medlem i förbundet. Medlem som
blir arbetslös eller börjar studera behåller sitt
medlemskap som yrkesverksam medlem.
Medlem som lämnar arbetslivet på grund av
ålder eller sjukdom har rätt att bli
pensionärsmedlem.

MOTION 2
•

•

att stadgarnas § 2.1 mom.
1 får ett tillägg med
följande lydelse: "Medlem
som lämnat arbetslivet
och förbundet på grund
av ålder eller sjukdom
kan begära återinträde
som pensionärsmedlem i
förbundet."
att förbundsstyrelsen,
som enligt § 2.1 mom. 3
fastställer villkoren för
pensionärsmedlemskap,
utformar regler för på
vilka villkor man får
återinträda i förbundet
som pensionärsmedlem.

Förbundstyrelsens förslag till
beslut att beakta motionen.
Mom 2 Medlem kan försäkras i Unionens Akassa om denne så önskar och A-kassans stadgar
så medger.
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Mom 3 Villkoren för medlemskapet för
egenföretagare, studerandemedlemmar och
pensionärsmedlemmar fastställs av
förbundsstyrelsen.

Mom 2

Mom 4 Arbetstagare som är utstationerade i
Sverige som arbetar inom Unionens
verksamhetsområde kan beviljas
gästmedlemskap mot en symbolisk avgift.
Förbundsstyrelsen utfärdar anvisningar för
gästmedlemskap.

Mom 3

Mom 5 Förbundsstyrelsen kan, under en
kongressperiod, utfärda andra former av
medlemskap. Villkoren för dessa medlemskap
fastställs av förbundsstyrelsen.

Mom 4

§ 2.2 Medlemmarnas demokratiska rättigheter
Mom 1 Yrkesverksam medlem och
egenföretagarmedlem
• har motionsrätt till lokala, regionala och
nationella organ
• har rösträtt vid klubbmöten
• har rätt att föreslå kandidater till val i lokala,
regionala och nationella organ
• har rätt att inneha förtroende-uppdrag i och
för förbundet

Mom 1 Yrkesverksam medlem,
egenföretagarmedlem och studerandemedlem
• har motionsrätt till lokala, regionala och
nationella organ
• har rösträtt vid klubbmöten
• har rätt att föreslå kandidater till val i lokala,
regionala och nationella organ
• har rätt att inneha förtroendeuppdrag i och
för förbundet
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Mom 2 Studerandemedlem
• har motionsrätt till regionala och nationella
organ
• h ar rätt att föreslå kandidater till val i
regionala och nationella organ
• har rätt att inneha förtroendeuppdrag i och
för förbundet

(Mom 2 flyttat och inkluderat i mom 1)

Mom 3 Pensionärsmedlem
• har motionsrätt till regionala och nationella
organ.
• har rätt att inneha förtroende-uppdrag i och
för de samman-slutningar som bildas av
pensionärsmedlemmar.

Mom 2

Mom 4 Yrkesverksam medlem och egenföretagarmedlem kan, efter tre månaders
medlemskap, begära förbundets hjälp i frågor
som faller inom dess verksamhetsområde.
Förbundets hjälp kan inte krävas i fråga som
uppkommit innan inträde i förbundet
beviljades.. Dispens från detta kan ges i särskilda
fall efter riktlinjer fastställda av
förbundsstyrelsen. Vid övergång från annat
fackförbund, egenföretagarmedlemskap eller
studerandemedlemskap kan medlem begära
förbundets hjälp direkt efter inträdet. Medlems
rättigheter under konflikt, inklusive rätten till
konfliktersättning, fastställs av
förbundsstyrelsen.

Mom 3 Yrkesverksam medlem och egenföretagarmedlem kan begära förbundets hjälp i
frågor som faller inom dess verksamhetsområde.
Förbundets hjälp kan krävas i fråga som
uppkommit efter att ansökan om inträde
registrerats. Om fråga uppkommit inom de tre
första månaderna efter att ansökan om inträde
registreras beviljas endast rådgivning. Dispens
från detta kan ges efter riktlinjer fastställda av
förbundsstyrelsen. Vid övergång från annat
fackförbund, egenföretagarmedlemskap eller
studerandemedlemskap kan medlem begära
förbundets hjälp direkt efter inträdet. Medlems
rättigheter under konflikt, inklusive rätten till
konfliktersättning, fastställs av förbundsstyrelsen
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Mom 5 Medlem som anser sig ha lidit orätt
genom beslut, åtgärd eller underlåtelse av
anställd, förtroendevald eller förbundsorgan kan
begära prövning av handläggningen hos
förbundsstyrelsen

Mom 4

§ 2.3 MEDLEMMARNAS SKYLDIGHETER
Mom 1 Medlem ska verka för förbundets
sammanhållning och utveckling samt rätta sig
eft er förbundets stadgar och stadgeenligt fattade
beslut.

Mom 1 Medlem ska verka för förbundets
sammanhållning och utveckling samt rätta sig
efter förbundets stadgar och stadgeenligt fattade
beslut så som att medverka i strejk eller annan
konflikt mellan Unionen och arbetsgivare.

Mom 2 Vid inträde i förbundet och vid
förfrågan ska medlem lämna uppgifter för
förbundets administration och verksamhet.
Ändras förhållandena så att tidigare lämnade
uppgifter inte längre stämmer ska nya uppgifter
lämnas.
Mom 3 Yrkesverksam medlem ska erlägga av
kongressen eller av förbundsrådet fastställda
avgifter och av klubben eventuellt fastställd
klubbavgift. Övriga medlemmar ska erlägga av
förbundsstyrelsen fastställda avgifter. För
dubbelorganiserade gäller särskilda regler.

Mom 3 Yrkesverksam medlem ska betala av
kongressen fastställda avgifter och av klubben
eventuellt fastställd klubbavgift. Övriga
medlemmar ska betala av förbundsstyrelsen
fastställda avgifter. För dubbelorganiserade
gäller särskilda regler.
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§ 2.4 MEDLEMSKAPETS UPPHÖRANDE
Mom 1 Yrkesverksam medlem och
egenföretagarmedlem som arbetar inom
förbundets organisationsområde och som önskar
utträde ur förbundet ska anmäla detta
skriftligen. Utträde erhålls från och med andra
månadsskiftet efter det att ansökan inkommit
till förbundet. Under denna tid betalas avgift.
Denna regel gäller även yrkesverksam medlem
som saknar anställning. Utträde är dock inte
möjligt då stridsåtgärder varslats eller utlösts
inom det avtalsområde där medlemmen är
anställd.

Mom 1 Yrkesverksam medlem och
egenföretagarmedlem som önskar utträde ur
förbundet ska anmäla detta skriftligen. Utträde
erhålls från och med andra månadsskiftet efter
det att ansökan inkommit till förbundet. Under
denna tid betalas avgift. Denna regel gäller även
yrkesverksam medlem som saknar anställning.
Utträde är dock inte möjligt då stridsåtgärder
varslats eller utlösts inom det avtalsområde där
medlemmen är anställd.

Mom 2 Vid övergång till ett annat än
förbundets organisationsområde sker
övergången från och med första månadsskiftet
efter det att skriftlig ansökan om utträde
inkommit till förbundet.
Mom 2 Studerandemedlemmar och
pensionärsmedlemmar som önskar utträde ur
förbundet beviljas utträde med omedelbar
verkan.

Mom 3

Mom 3 Medlem som inte uppfyller villkoren för
medlemskap har inte rätt att kvarstå i förbundet.
Undantag kan dock medges av
förbundsstyrelsen.

Mom 4
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Mom 4 Medlem som inte betalar sin avgift kan
uteslutas.

Mom 5

Mom 5 Medlem som grovt bryter mot
förbundets värderingar, stadgar eller fattade
beslut kan på förslag av region styrelsen, eller
efter dess hörande, uteslutas av förbundsstyrelsen. För återinträde fordras beslut av
förbundsstyrelsen.

Mom 6 Medlem som grovt bryter mot
förbundets värderingar, stadgar eller fattade
beslut kan på förslag av regionstyrelsen, eller
efter dess hörande, uteslutas av
förbundsstyrelsen. För återinträde fordras beslut
av förbundsstyrelsen.

Mom 6 Den som lämnar förbundet förlorar vid
tidpunkten för utträdet alla rättigheter i
förbundet.

Mom 7

3. ARBETSPLATSEN
§ 3.1 REPRESENTATION PÅ ARBETSPLATSEN
Mom 1 Klubbar och arbetsplatsombud är
förbundets organ på arbetsplatserna. Finns
ingen lokal organisation på arbetsplatsen utgör
regionen förbundets lokala organ.
Mom 2 Medlemmar vid en arbetsplats har rätt
att utse arbetsplatsombud, bilda klubb eller att
ansluta sig till annan klubb inom samma företag
såsom riksklubb. För att anslutning ska ske
krävs att mottagande klubb fattat
anslutningsbeslut. Beslut om anslutning till eller
utträde ur annan klubb fattas vid i stadgeenlig
ordning utlyst medlemsmöte och omfattar då

Mom 2 Medlemmar vid en arbetsplats har rätt
att utse arbetsplatsombud, bilda klubb eller att
ansluta sig till annan klubb inom samma företag
såsom riksklubb. Riksklubbar regleras enligt
§3.3 Klubb samt har kompletterande
regleringar enligt riktlinjer från
förbundsstyrelsen.
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samtliga medlemmar på arbetsplatsen.
Mom 3 Beslut om anslutning till eller utträde
ur annan klubb fattas vid i stadgeenlig ordning
utlyst medlemsmöte och omfattar då samtliga
medlemmar på arbetsplatsen. För att
anslutning ska ske krävs att mottagande klubb
fattat anslutningsbeslut.
Mom 3 För beslut om utträde ur riksklubb,
utan att samtidigt bilda egen klubb, krävs att
ärendet är upptaget i kallelsen och att minst två
tredjedelars majoritet av de röstande på
arbetsplats som begär utträde är ense därom.
Dessutom krävs att en representant för regionen
är närvarande vid mötet. Beslut om bildande av
egen klubb fattas med enkel majoritet.
Mom 4 Vid behov av samordnat agerande inom
företag, koncern eller i ett koncernliknande
förhållande bör klubbarna där inrätta forum för
samverkan mellan dem. Förbundsstyrelsen kan
utfärda anvisningar för sådan samverkan.
Mom 5 Andra former för facklig verksamhet på
arbetsplatser kan be-drivas enligt riktlinjer eller
särskilda beslut från förbundsstyrelsen.
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§ 3.2 ARBETSPLATSOMBUD
MOTION 12
(FÖRSLAG TILL HELT NY TEXT)

§3.2.1 Upplösning
•

Mom 1 Uppdraget att vara
arbetsplatsombud kan upplösas
genom beslut av medlemsmötet.
Kallelse och dagordning till
detta möte ska delges
medlemmarna senast sju dagar i
förväg. För beslut om upplösning av uppdraget erfordras
att ärendet är upptaget i
kallelsen, dessutom krävs att en
representant för regionen är
närvarande vid medlemsmötet.

•

Mom 2 Uppdraget att vara
arbetsplatsombud kan även
upplösas av regionstyrelsen
under förutsättning att det
saknas medlemmar eller om
arbetsplatsombudet grovt
bryter mot förbundets stadgar
eller stadgeenliga beslut.

•

bifalla motionen i enlighet
med motionärens förslag.

Förbundstyrelsens förslag till beslut
att avslå motionen
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Mom 1 Vid arbetsplats där klubb inte finns kan
medlemmar genom medlemsmöte utse ombud
på ett eller två år att företräda dem inom
förbundet (mom 4) och gentemot arbetsgivaren
(mom 5).
Mom 2 Kallelse till sådant medlemsmöte ska
delges samtliga medlemmar vid arbetsplatsen
senast sju dagar i förväg. Kallelsen ska ange vilka
val som ska förrättas. Årligt arbetsplatsmöte hålls
senast 28 februari. Kallelse till sådant möte sker
på initiativ av medlem på arbetsplatsen, enskilt
eller i grupp, av regionen eller av utsett
arbetsplatsombud.

Mom 2 Kallelse till sådant medlemsmöte ska
delges samtliga medlemmar vid arbetsplatsen
senast sju dagar i förväg. Kallelsen ska ange vilka
val som ska förrättas. Kallelse till sådant möte
sker på initiativ av medlem på arbetsplatsen,
enskilt eller i grupp, av regionen eller av utsett
arbetsplatsombud.

Mom 3 Medlemsmöte hålls genom personlig
närvaro. Mötet kan även genomföras på annat
sätt enligt riktlinjer från förbundsstyrelsen.

Mom 3 Medlemsmöte hålls genom fysisk
närvaro. Mötet kan även genomföras på annat
sätt enligt riktlinjer från förbundsstyrelsen.

Mom 4 Medlemsmöte kan utse ombud till
regionrådet.

Mom 4 Medlemsmöte kan utse ombud till
regionrådet. Medlemsmöte som utser
regionrådsombud ska hållas senast 28
februari. Kopia av protokoll från
medlemsmöte ska sändas till regionen.

MOTION 15
•

Mom 4 ges följande
lydelse:Medlemsmöte kan
utse ombud till regionrådet.
Årligt medlemsmöte ska
hållas senast 28 februari.
Kopia av protokoll från
medlemsmöte ska sändas till
regionen.

Förbundstyrelsens förslag till beslut
att avslå motionen.
Mom 5 Om medlemmarna vill att

Mom 5 Om medlemmarna vill att
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arbetsplatsombud även ska ha förhandlingsmandat gentemot arbetsgivaren krävs årligt
beslut om detta på medlemsmöte. Regionen ska
då anmäla arbetsplatsombud som förbundets
lokala företrädare till arbetsgivaren.

arbetsplatsombud även ska ha förhandlingsmandat gentemot arbetsgivaren krävs årligt
beslut om detta på medlemsmöte. Regionen ska
då anmäla arbetsplatsombud som förbundets
lokala företrädare till arbetsgivaren. Kopia av
protokoll från medlemsmöte ska sändas till
regionen.

Mom 6 Vid röstning har varje medlem en röst.
Röstning och val sker öppet om inte sluten
omröstning begärs. För beslut krävs mer ä n
hälften av avgivna röster. Vid lika röstetal gäller
mötesordförandens uppfattning, om ordföranden är medlem på arbetsplatsen. I annat
fall och vid val avgör lotten.

Mom 6 Vid röstning har varje medlem en röst.
Röstning sker öppet om inte sluten omröstning
begärs. För beslut krävs mer än hälften av
avgivna röster. Vid lika röstetal gäller
mötesordförandens uppfattning, om ordföranden är medlem på arbetsplatsen. I annat
fall och vid personval avgör lotten.

Mom 7 Kopia av protokoll från medlemsmöte
som rör mom 4 och mom 5 ska sändas till
regionen.

(Mom 7 struket och inkluderat i mom 4 och mom
5)

§ 3.3 KLUBB
Mom 1 Klubb kan bildas på arbetsplats med
minst 5 medlemmar. Klubbens
verksamhetsområde är normalt alla medlemmar
på arbetsplatsen. Regionstyrelsen kan fastställa
annat verksamhetsområde, t ex avseende
riksklubb eller chefsklubb, efter hörande av
berörda medlemsgrupper. Om flera regioner
berörs och där enighet dem emellan inte kan
uppnås, fastställs verksamhetsområdet av

Mom 1 Klubb kan bildas på arbetsplats med
minst 5 medlemmar. Klubbens
verksamhetsområde är normalt alla medlemmar
på arbetsplatsen. Regionstyrelsen kan fastställa
annat verksamhetsområde, t ex avseende
riksklubb det vill säga en klubb som har
medlemmar på minst två orter i olika regioner,
eller chefsklubb, efter hörande av berörda
medlemsgrupper. Om flera regioner berörs och
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förbundsstyrelsen.

där enighet dem emellan inte kan uppnås,
fastställs verksamhetsområdet av
förbundsstyrelsen.

Mom 2 Medlem ingår i klubben där
arbetsplatsen är belägen. Undantag från att ingå
i klubb kan undantags-vis beviljas enligt
riktlinjer från förbundsstyrelsen. Klubben kan
på begäran från egenföretagar-medlem bevilja
denne inträde i klubben.

Mom 2 Medlem ingår i klubben där
arbetsplatsen är belägen. Undantag från att ingå
i klubb kan undantagsvis beviljas enligt riktlinjer
från förbundsstyrelsen. Klubben kan på begäran
från egenföretagarmedlem bevilja denne inträde
i klubben. Medlem kan begära att få ingå i
annan klubb inom företaget än den på
arbetsplatsen. Detta ska beviljas av styrelsen
för både den lämnande och den mottagande
klubben.

Mom 3 Klubb kan införa klubbsektioner.
Klubben kan anta kompletterande stadgar. Vid
bildande av klubb som omfattar flera
arbetsplatser krävs kompletterande stadgar. För
beslut om stadgar krävs minst två tredjedelars
majoritet på klubbmöte.

Mom 3 Klubb kan införa klubbsektioner.
Klubben kan anta kompletterande stadgar. Vid
bildande av klubb som omfattar flera
arbetsplatser krävs kompletterande stadgar. För
beslut om stadgar krävs minst två tredjedelars
majoritet på klubbmöte. Om klubb antar eller
beslutar om ändringar i kompletterande
stadgar ska de skickas till regionen senast fyra
veckor efter beslut.

Mom 4 Regionen ska ekonomiskt bidra till
klubbarnas verksamhet genom klubbanslag.
Klubbens årsmöte kan besluta om särskild
klubbavgift.
Mom 5 Klubbens verksamhets- och
räkenskapsår är kalenderår. Revisor ska ha
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tillgång till bokslut och protokoll senast 31
januari.

§ 3.4 VALBEREDNING
Klubbens årsmöte ska utse valberedning som
ska förebereda de val som årsmöte eller annat
klubbmöte ska genomföra. Om flera valberedare
väljs ska en utses till sammankallande.

§ 3.5 KLUBBMÖTEN
Mom 1 Klubbmöte eller representantskap, i de
fall klubb med sektioner har infört
representantskap, är klubbens högsta beslutande
organ.
Mom 2 Årsmöte hålls senast 28 februari. Annat
klubbmöte hålls på kallelse av klubbstyrelsen
eller då minst en tiondel av medlemmarna begär
det. Regionstyrelsen kan kalla till klubbmöte
samt medge att årsmöte hålls vid annan
tidpunkt.
Mom 3 Styrelsen kallar till klubbmöte. Kallelse
och dagordning till årsmöte ska delges
medlemmarna senast fjorton dagar i förväg. Till
annat klubbmöte kallas medlemmarna senast
fyra dagar i förväg.
Mom 4 Klubbmöte hålls genom personlig
närvaro. Genomförande av klubbmöte på annat

Mom 4 Klubbmöte hålls genom fysisk närvaro.
Mötet kan även genomföras på annat sätt enligt
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sätt kan ske enligt riktlinjer från
förbundsstyrelsen.

riktlinjer från förbundsstyrelsen.

Mom 5 Medlem har rätt att få förslag och
motion behandlat av klubbmöte. Innan
klubbmötet behandlar ärendet ska styrelsen få
tillfälle att yttra sig till klubbmötet.
Mom 6 Företrädare för regionala och nationella
organ har närvaro och yttranderätt vid
klubbmöte.
Mom 7 Vid årsmöte ska bl a följande ärenden
behandlas
• årsmötets stadgeenliga kallande
• fastställande av dagordning
• val av
- ordförande för mötet
- sekreterare
- justerare som tillsammans med
ordföranden justerar protokollet
- rösträknare
• inlämnade förslag och motioner
• styrelsens årsberättelse och årsredovisning
• revisorernas revisionsberättelse
• förfarande med överskott eller underskott i
årsbokslutet
• ansvarsfrihet för styrelsen
• beslut angående eventuell klubbavgift
• fastställande av antal styrelseledamöter
(minst tre)
• val av
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-

styrelseledamöter för ett eller två år,
varav en ordförande/ sammankallande
eventuellt styrelsesuppleanter
revisor för ett eller två år
ombud till regionrådet
valberedning

Mom 8 Vid årsmöte kan även t ex följande val
förekomma eller delegeras
till styrelsen
• likabehandlingsombud
• ledamöter i medbestämmandeorgan
• arbetsmiljöombud
• medlemsadministrativt ombud
• försäkringsinformatör
• utbildningsansvarig
• kontaktombud om klubben omfattar
medlemmar på flera arbetsplatser
• förhandlingsdelegation (minst en
styrelseledamot ska ingå)
• ungdomsombud
Mom 9 Om inte annat beslutas utses de
förtroendevalda enligt mom 8 på ett år.
Suppleanter inträder i den ordning som bestäms
vid valet.
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Mom 10 Vid klubbmöte, som inte är årsmöte,
ska bl a följande ärenden behandlas
• mötets stadgeenliga kallande
• val av
- ordförande för mötet
- sekreterare
- justerare som tillsammans med
ordföranden justerar protokollet
- rösträknare
• ärende som angetts i kallelsen
Mom 11 Ärende som inte angetts i styrelsens
dagordning, kan tas upp om minst två
tredjedelar av de närvarande på mötet beslutar
så. Beslut i ärendet kan dock inte fattas förrän
klubbstyrelsen haft tillfälle att yttra sig till
klubbmötet.
Mom 12 Om årsmötet inte beviljar styrelsen
ansvarsfrihet upphör därmed samtliga
ledamöters uppdrag.
Mom 13 Vid röstning har varje medlem en röst.
Röstning och val sker öppet om inte sluten
omröstning begärs. För beslut krävs mer än
hälften av avgivna röster. Vid lika röstetal gäller
den uppfattning som mötesordföranden
biträder, om ordföranden är klubbmedlem. I
annat fall och vid val avgör lotten. Styrelsens
ledamöter har inte rösträtt i frågor som berör
förvaltningen av deras uppdrag.

Mom 13 Vid röstning har varje medlem en röst.
Röstning sker öppet om inte sluten omröstning
begärs. För beslut krävs mer än hälften av
avgivna röster. Vid lika röstetal gäller den
uppfattning som mötesordföranden biträder, om
ordföranden är klubbmedlem. I annat fall och
vid personval avgör lotten. Styrelsens ledamöter
har inte rösträtt i frågor som berör förvaltningen
av deras uppdrag.
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Mom 14 Kopia av årsmötesprotokoll ska sändas
till regionen och vara regionkontoret tillhanda
senast 31 mars. Regionstyrelsen kan medge att
årsmötesprotokollet skickas in vid annan
tidpunkt.

§ 3.6 KLUBBSTYRELSEN
Mom 1 Klubbstyrelsen leder klubbens verksamhet och ansvarar för förhandlingar gentemot
arbetsgivaren. Styrelsen är mellan klubbmötena
klubbens högsta beslutande organ. Ledamöterna
är gemensamt ansvariga för klubbens
verksamhet och för att fattade beslut genomförs.
Styrelsen ska se till att medlemmar får
information om förhandlingar och aktuella
frågor.
Mom 2 Styrelsen bestämmer årligen vilken eller
vilka personer som ska ha rätt att företräda
klubben och teckna dess firma.
Mom 3 Styrelsen och suppleanter sammanträder
på kallelse av klubbordföranden/sammankallande, eller när majoriteten av ledamöterna
begär det.
Mom 4 Styrelsen är beslutsmässig då minst
hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut tas
med enkel majoritet. Vid lika röstetal har
mötesordföranden utslagsröst.

Mom 4 Styrelsen är beslutsmässig då styrelsens
samtliga ledamöter blivit kallade och minst
hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut tas
med enkel majoritet. Vid lika röstetal har
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mötesordföranden utslagsröst.

§ 3.7 REVISION
Mom 1 Revisorerna ska löpande granska
klubbstyrelsens förvaltning genom att ta del av
protokoll, räkenskaper och övriga handlingar
som berör verksamheten. Revisorerna har rätt
att ta del av klubbens handlingar när de så
önskar.
Mom 2 I sin årliga berättelse över granskningen
av styrelsens förvaltning och klubbens
räkenskaper ska revisor till- eller avstyrka
ansvarsfrihetför styrelsen.
Mom 3 Om styrelsen inte kan lämna
tillfredsställande förklaring över någon
synnerligen viktig anmärkning mot förvaltning
eller räkenskaper ska revisor snarast underrätta
medlemmarna och regionen.

§ 3.8 UPPLÖSNING
Mom 1 Klubben kan upplösas genom beslut av
klubbmötet. Kallelse och dagordning till detta
möte ska delges medlemmarna senast fjorton
dagar i förväg. För beslut om upplösning av
klubb erfordras att ärendet är upptaget i
kallelsen och att minst två tredjedelars majoritet
av de röstande är ense därom. Dessutom krävs
att en representant för regionen är närvarande

Mom 1 Klubben kan upplösas genom beslut av
klubbmöte. Kallelse och dagordning till detta
möte ska delges medlemmarna och regionen
senast fjorton dagar i förväg. För beslut om
upplösning av klubb erfordras att ärendet är
upptaget i kallelsen och att minst två tredjedelars
majoritet av de röstande är ense därom.
Dessutom krävs att en representant för regionen
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vid klubbmötet.

är närvarande vid klubbmötet.

Mom 2 Klubb kan även upplösas av
regionstyrelsen under förutsättning att den
antingen saknar medlemmar, inte har
verksamhet, saknar styrelse eller grovt bryter
mot förbundets stadgar eller stadgeenliga beslut.
Mom 3 Om klubben upplöses tillfaller dess
tillgångar förbundet.

Mom 3 Om klubben upplöses i samband med
samgående kan dess tillgångar tillfalla den
sammanslagna klubben, i annat fall tillfaller
dess tillgångar förbundet.

4. ANDRA INFLYTANDEFORMER
§ 4.1 SAMVERKANSGRUPPER
Mom 1 I syfte att möjliggöra samarbete, kontakt
och utbyte mellan medlemmar, förtroendevalda
och klubbar, kan olika former av
samverkansgrupper bildas inom förbundet och
regioner. Förbundsstyrelsen kan utfärda
anvisningar för samverkansgrupper.
Mom 2 Regionstyrelsen kan fastställa uppgift
och verksamhetsområde för samverkansgrupp
inom regionen.
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Mom 3 Samverkansgrupp kan bland annat
bildas för
• medlemmar som ej ingår i klubb
• medlemmar eller klubbar inom viss
bransch, ort, arbetsplatsområde
• visst yrke eller utbildningsbakgrund
• yngre medlemmar
Mom 4 Samverkansgrupp ansvarar för sin
verksamhet inför region eller förbundsstyrelsen
som också kan bilda och upplösa dem.
Regionstyrelsen kan ge representanter för
samverkansgrupp möjlighet att delta på
regionrådet med yttrande- och förslagsrätt.

§ 4.2 ALLMÄNNA KLUBBAR
Mom 1 Medlem utan klubb kan bilda samt
ansluta sig till en allmän klubb. Allmän klubb
kan finnas för medlemmar på en viss ort, inom
en viss bransch eller inom ett visst yrke. Allmän
klubb kan enbart finnas inom en och samma
region.
Mom 2 Allmänna klubbar har rätt att utse
ombud till regionrådet enligt § 5.4 mom 3 första
punkten. Om medlem finns på en arbetsplats
som utser ombud enligt § 5.4 mom 3 andra
punkten ingår inte medlemmen i beräkningen
av arbetsplatsens antal ombud till regionrådet.
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5. REGIONER
§ 5.1 UPPGIFT, OMFATTNING
Regionerna är förbundets regionala organ.
Regions verksamhetsområde fastställs av
förbundsstyrelsen. Medlem ingår i den region
där arbetsplatsen är belägen eller, om sådan
saknas, bostadsorten.

Regionerna är förbundets regionala organ.
Regions verksamhetsområde fastställs av
förbundsstyrelsen. Medlem ingår i den region
där arbetsplatsen är belägen eller, om sådan
saknas, bostadsorten. Medlem är i enlighet med
§2.2 mom 1 punkt 4 valbar till
förtroendeuppdrag i region medlem tillhör
och andra regioner.

MOTION 3
INGET FÖRSLAG TILL TEXT I
MOTION

Förbundstyrelsens förslag till beslut
att bifalla motionen.

§ 5.2 STADGAR, BESLUT
Region ska följa stadgar och beslut som fattas av
förbundets valda nationella organ.

§ 5.3 EKONOMI
Region erhåller anslag av förbundsstyrelsen
enligt kongressens beslut. Förbundsstyrelsen
kan efter ansökan bevilja extra anslag.

§ 5.4 REGIONRÅD
Mom 1 Regionrådet är regionens högsta
beslutande organ.
Mom 2 Regionrådets ledamöter är de valda
ombuden, regionstyrelsens ledamöter och av
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årsmötet valda revisorer. Regionchefen kallas till
regionrådet och har där yttrande- och
förslagsrätt, men inte rösträtt.
Mom 3 Ombud med suppleanter till regionrådet
väljs årligen
• vid klubbarnas årsmöten
• av medlemmar på andra arbetsplatser
genom medlemsmöte
• för övriga medlemmar på medlemsmöten
som regionen ska kalla till
Mom 4 Varje klubb eller medlemsgrupp enligt
ovan har rätt utse minst två ombud baserat på
medlemsantalet per den 31 december
föregående år. Fler än 50 medlemmar ger rätt till
ytterligare ett ombud. Varje påbörjat 100-tal
därutöver ger rätt till ytterligare ett ombud.
Klubb bildad efter 31 december väljer under
första verksamhetsåret ombud efter
medlemsantalet vid dess bildande. Om klubbs
ombud eller suppleanter har förhinder att
närvara kan klubbstyrelsen för varje särskilt
tillfälle utse ombud med rätt att delta i
regionrådet.
Mom 5 Medlemmarna på arbetsplats med minst
tre medlemmar som ingår i klubb tillhörande
annan region, kan vid medlemsmöte utse
regionrådsombud till den region där
arbetsplatsen är belägen. I så fall ingår dessa
medlemmar ej i beräkningen av klubbens antal
ombud till regionrådet där riksklubben är

Mom 5 Medlemmarna på arbetsplats med minst
tre medlemmar som ingår i riksklubb
tillhörande annan region, kan vid medlemsmöte
utse regionrådsombud till den region där
arbetsplatsen är belägen. I så fall ingår dessa
medlemmar ej i beräkningen av klubbens antal
ombud till regionrådet där riksklubben är
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belägen.

belägen.

Mom 6 Region rådets årsmöte hålls under april
månad.

Mom 6 Regionens årsmöte hålls under april
månad.

Mom 7 Annat regionråd än årsmöte hålls när
styrelsen så beslutar eller om minst en tiondel av
ombuden så begär. Förbundsstyrelsen kan också
besluta att regionrådet ska sammankallas.
Mom 8 Det år förbundet håller ordinarie
kongress ska regionrådet behandla de till
regionen inkomna kongressmotioner, samt
regionstyrelsens eventuellt egna motioner.

§ 5.5 KALLELSE OCH HANDLINGAR
Mom 1 Regionstyrelsen ska senast 1 november
meddela medlemmar och klubbar om tidpunkt
för det kommande årsmötet. Motioner som ska
behandlas på årsmötet ska inlämnas senast 28
februari.

Mom 1 Regionstyrelsen ska senast 1 november
meddela medlemmar och klubbar om tidpunkt
för regionens kommande årsmöte. Motioner
som ska behandlas på årsmötet ska inlämnas
senast 28 februari.

Mom 2 Regionstyrelsens förslag till dagordning
och andra möteshandlingar tillställs ombuden
senast fjorton dagar före mötet.
Mom 3 Innan regionrådet fattar beslut med
anledning av medlemsförslag eller motion ska
styrelsen få tillfälle att yttra sig till mötet.
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§ 5.6 REGIONRÅDSUTSKOTT
Mom 1 Regionens årsmöte tillsätter
beredningsutskott. Beredningsutskottet för
valberednings uppgift är att ta emot och
bereda nomineringar till ny valberedning samt
lägga förslag på valet av denna.
Mom 2 Beredningsutskottet för valberednings
förslag till valberedning presenteras på
årsmötet.

§ 5.6 VALBEREDNING

§ 5.7 VALBEREDNING

Mom 1 Region rådets årsmöte ska utse en
valberedning med ojämnt antal och minst tre
ledamöter. Valberedningens uppgift är att
föreslå kandidater till de val som årsmöte eller
annat regionrådsmöte ska göra. Regionchef
utser sekreterare till valberedningen.

Mom 1 Regionens årsmöte ska efter förslag av
beredningsutskottet utse en valberedning med
minst tre ledamöter. Valberedningens uppgift är
att föreslå kandidater till de val som årsmöte
eller annat regionrådsmöte ska göra. Regionchef
utser sekreterare till valberedningen.

MOTION 5

paragraf 5.6 mom 1 ändras till
•

att ”valberedningen utser
sekreterare inom gruppen”.

Förbundstyrelsens förslag till beslut
att avslå motionen

MOTION 10
•
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Att ändra paragraf 5.7
Valberedning mom 1:
Mom 1 Regionens årsmöte
ska efter förslag av
valberedningsutskottet utse
en valberedning med minst
tre ledamöter.
Valberedningens uppgift är
att föreslå kandidater till de

val som årsmötet eller annat
regionrådsmöte ska göra.
Regionchef utser sekreterare
till valberedningen.
Förbundstyrelsens förslag till beslut
att avslå motionen
Mom 2 Valberedningen ska senast 1 november
meddela medlemmar och klubbar om de val
som ska förrättas vid region rådets årsmöte.

Mom 2 Valberedningen ska senast 1 november
meddela medlemmar och klubbar om de val som
ska förrättas vid regionens årsmöte.

Mom 3 Skriftliga nomineringar ska vara
valberedningen tillhanda senast 31 januari.
Valberedningen har även efter denna tidpunkt
rätt att föreslå kandidater.
Mom 4 Nominering av ledamöter till
valberedningen kan även ske på årsmötet.

Mom 4 Endast av valberedningen föreslagen
kandidat eller kandidat som skriftligen föreslagits till valberedningen och som åter föreslås
under årsmötet är valbar. Alla regionrådsombud
är dock valbara som mötesfunktionärer samt
som ledamöter i utskott.

Mom 5 Endast av valberedningen föreslagen
kandidat eller kandidat som skriftligen föreslagits till valberedningen och som åter föreslås
under årsmötet är valbar. Alla regionrådsombud
är dock valbara som mötesfunktionärer samt
som ledamöter i utskott.

Mom 5 Fyllnadsval av regionens ledamöter till
nationella organ kan göras av regionstyrelsen.

Mom 6 Fyllnadsval av regionens ledamöter till

Mom 6 Valberedningens förslag till de val
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nationella organ kan göras av regionstyrelsen.

regionrådet ska göra och övriga inlämnade
förslag på kandidater ska senast fjorton dagar
före regionrådet sändas till regionrådets
ledamöter.

Mom 7 Valberedningens förslag till de val
regionrådet ska göra och övriga inlämnade
förslag på kandidater ska senast fjorton dagar
före regionrådet sändas till regionrådets
ledamöter.

Mom 7 Nominering av ledamöter till
valberedningen kan även ske på årsmötet.

§ 5.7 DAGORDNING

§ 5.8 DAGORDNING

Mom 1 Vid årsmötet ska bl a följande ärenden
behandlas
• upprop
• årsmötets stadgeenliga kallande
• fastställande av dagordning
• val av
- ordförande för mötet
- sekreterare
- två justerare som tillsammans med
mötesordföranden justerar protokollet
- rösträknare
• motioner till regionstyrelsen under året
• motioner till förbundsrådets årsmöte
• motioner och förslag till regionrådet
• motion till kongress (kongressår)
• arvoden
• regionstyrelsens årsberättelse och
årsredovisning

Mom 1 Vid årsmötet ska bl a följande ärenden
behandlas
• upprop
• årsmötets stadgeenliga kallande
• fastställande av dagordning
• val av
- ordförande för mötet
- sekreterare
- två justerare som tillsammans med
mötesordföranden justerar protokollet
- rösträknare
- val av beredningsutskott
• motioner till regionstyrelsen under året
• motioner till förbundsrådets årsmöte
• motioner och förslag till regionrådet
• motion till kongress (kongressår)
• arvoden
• regionstyrelsens årsberättelse och

27 (65)

•
•
•
•
•

•
•
•

revisorernas granskningsrapport
ansvarsfrihet för regionstyrelsen
fastställande av antal (ojämnt)
styrelseledamöter och suppleanter
(minst tre) för dessa
val av
- regionstyrelsens ordförande för två år
- regionstyrelseledamöter för två år
- suppleanter för ett år att inträda i den
ordning, som bestäms vid valet
- ungdomsombud
- revisor för två år
- suppleanter för ett år
- kongressombud för fyra år
- suppleanter för fyra år
- ombud till förbundsrådet för ett år
- suppleanter för ett år
fastställande av antal ledamöter i
valberedningen (minst tre) och
eventuella suppleanter för dessa
val av
- ledamöter i valberedningen för två år,
varav en samman-kallande
- eventuella suppleanter för ett år

•
•
•
•
•

•
•
•

årsredovisning
revisorernas granskningsrapport
ansvarsfrihet för regionstyrelsen
fastställande av antal (ojämnt)
styrelseledamöter och suppleanter
(minst tre) för dessa
val av
- regionstyrelsens ordförande för två år
- regionstyrelseledamöter för två år
- suppleanter för ett år att inträda i den
ordning, som bestäms vid valet
- ungdomsombud för ett år
- revisor för två år
- suppleanter för ett år
- kongressombud för fyra år
- suppleanter för fyra år
- ombud till förbundsrådet för ett år
- suppleanter för ett år
fastställande av antal ledamöter i
valberedningen (minst tre) och
eventuella suppleanter för dessa
val av
- ledamöter i valberedningen för två år,
varav en sammankallande
- eventuella suppleanter för ett år

Mom 2 Vid årsmötet kan även t ex följande val
förekomma eller delegeras till styrelsen
•

likabehandlingsombud
Mom 3 Kongressombud, ordinarie och
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suppleanter, väljs vid regionens årsmöte som
infaller året före kongressår. Fyllnadsval
förrättas av regionråd. Regionstyrelsen kan
därefter förrätta fyllnadsval fram till
kongressen.
Mom 3 Vid regionråd som inte är årsmöte, ska
bl a följande ärenden
behandlas
• upprop
• mötets stadgeenliga kallande
• val av
– ordförande för mötet
– sekreterare
– två justerare som med mötesordföranden
justerar mötets protokoll
– rösträknare
• ärende som angetts i kallelsen

Mom 4 Vid regionråd som inte är årsmöte, ska
bl a följande ärenden
behandlas
• upprop
• mötets stadgeenliga kallande
• val av
- ordförande för mötet
- sekreterare
- två justerare som med mötesordföranden
justerar mötets protokoll
- rösträknare
•
ärende som angetts i kallelsen

Mom 4 Ärende som inte angetts i styrelsens
kallelse, behandlas om minst två tredjedelar av
de röstande på mötet beslutar så. Beslut i
ärendet kan dock inte fattas förrän styrelsen haft
tillfälle att yttra sig till regionrådet.

Mom 5 Ärende som inte angetts i styrelsens
kallelse, behandlas om minst två tredjedelar av
de röstande på mötet beslutar så. Beslut i ärendet
kan dock inte fattas förrän styrelsen haft tillfälle
att yttra sig till regionrådet

Mom 5 Om årsmötet inte beviljar
regionstyrelsen ansvarsfrihet upphör samtliga
ledamöters uppdrag.

Mom 6 Om årsmötet inte beviljar
regionstyrelsen ansvarsfrihet upphör samtliga
ledamöters uppdrag.
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§ 5.8 RÖSTNING OCH VAL

§ 5.9 RÖSTNING OCH PERSONVAL

Mom 1 Vid röstning har varje ledamot en röst.
För beslut krävs mer än hälften av avgivna
röster. Vid lika röstetal gäller den uppfattning
mötesordföranden biträder, om ordföranden är
medlem i regionen. I annat fall avgör lotten.
Regionstyrelsens ledamöter har inte rösträtt i
frågor som berör förvaltningen av deras
uppdrag.
Mom 2 Röstning sker öppet och förrättas genom
upprop om det begärs. Val förrättas med slutna
sedlar om det begärs och förrättas då genom
upprop.

Mom 2 Röstning sker öppet och förrättas genom
upprop om det begärs. Personval förrättas
genom sluten omröstning om det begärs och
förrättas då genom upprop.

Mom 3 Vid val gäller att den som erhåller mer
än hälften av de avgivna godkända rösterna är
vald. Uppnås inte detta sker omval mellan de
kandidater som erhållit högsta röstetal. Högst
två kandidater får kvarstå för varje återstående
mandat. Vid lika röstetal avgör lotten.

§ 5.9 REGIONSTYRELSE

§ 5.10 REGIONSTYRELSE

Mom 1 Regionstyrelsen leder regionens
verksamhet och är under tiden mellan
regionråden regionens högsta beslutande organ.
Styrelsen beslutar om verksamhet och budget
inom de ramar som förbundets valda nationella
organ anger. Styrelsen beslutar om bemanning
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på regionkontor. Regionchefen anställs av
kanslichef efter hörande av regionstyrelsen.
Regionchefen anställer övriga anställda på
regionkontoret.
Mom 2 Styrelsen fördelar funktioner inom sig.
Suppleanterna och ungdomsombud kallas till
styrelsens sammanträden och har yttrande- och
förslagsrätt, men inte rösträtt. Utöver de
ledamöter som regionrådet väljer, ingår i
styrelsen en ledamot och suppleant som utses av
regionens personal.
Mom 3 Ordförande och ledamöter väljs av
årsmötet för två år. Mandattiden anpassas så att
halva antalet avgår vartannat år.
Mom 4 Styrelsen sammanträder på kallelse av
ordföranden eller när minst tre av ledamöterna
begär det.

Mom 4 Regionstyrelsens arbete leds av
regionordföranden, som kallar till
sammanträde. Ordförande är skyldig att
sammankalla styrelsen när minst hälften av
dess ledamöter begär det.

Mom 5 Styrelsen är beslutsmässig då minst
hälften av styrelsens samtliga Ledamöter är ense
om beslutet.

Mom 5 Styrelsen är beslutsmässig då styrelsens
samtliga ledamöter blivit kallade och då minst
hälften av styrelsens samtliga ledamöter är
närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet.
Vid lika röstetal har mötesordföranden
utslagsröst.

Mom 6 Regionchefen kallas till styrelsens
sammanträden och har yttrande och
förslagsrätt, men inte rösträtt. Regionchefen har
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rätt att få sin särskilda mening antecknad till
protokollet.

§ 5.10 VERKSAMHETSREVISION

§ 5.11 VERKSAMHETSREVISION

Mom 1 Årsmötet väljer två verksamhetsrevisorer för två år, dock så att deras
mandattider inte löper ut samtidigt. För
verksamhetsrevisorerna ska finnas två
suppleanter som väljs för ett år.
Mom 2 Revisorerna ska löpande granska
styrelsens förvaltning genom att ta del av
protokoll och övriga handlingar som berör
verksamheten. Revisorerna har rätt att ta del av
styrelsens handlingar när de så önskar.
Mom 3 Styrelsens årsberättelse och
årsredovisning för föregående kalenderår ska
vara tillgänglig för revisorerna senast 1 mars.
Mom 4 I sin årliga berättelse över granskningen
av styrelsens förvaltning ska revisor till- eller
avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.
Granskningsrapporten ska föreligga senast 15
mars.
Mom 5 Vid viktig anmärkning mot
förvaltningen ska revisor snarast underrätta
förbundsstyrelsen och förbundets revisorer.
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6. FÖRBUNDSSTYRELSE
§ 6.1 FÖRBUNDSSTYRELSEN
Mom 1 Förbundsstyrelsen leder förbundets
verksamhet och är mellan kongresserna
förbundets högsta beslutande organ med de
inskränkningar som framgår av § 7.

Mom 1 Förbundsstyrelsen leder förbundets
verksamhet och är mellan kongresserna
förbundets högsta beslutande organ med de
inskränkningar som framgår av § 7.
Förbundsstyrelsen ser till att beslut fattas och
verkställs i enlighet med förbundets stadgar
och fattade beslut.

Mom 2 Förbundsstyrelsen består av femton
ledamöter och fem suppleanter. Tretton
ledamöter och tre suppleanter utses av
kongressen. Suppleanterna ska alltid kallas till
styrelsens sammanträde och har där yttrandeoch förslagsrätt men inte rösträtt. Två ledamöter
med suppleanter utses av förbundets personal.
De av personalen utsedda ledamöterna har inte
rätt att delta vid styrelsens behandling av frågor
som rör personalens anställningsvillkor.
Mom 3 Förbundsstyrelsens arbete leds av
förbundsordföranden, som kallar till
sammanträde och ser till att beslut fattas och
verkställs i enlighet med förbundets stadgar och
fattade beslut. Ordförande är skyldig att
sammankalla styrelsen när minst hälften av dess
ledamöter så begär.

Mom 3 Förbundsstyrelsens arbete leds av
förbundsordföranden som kallar till
sammanträde. Ordförande är skyldig att
sammankalla styrelsen när minst hälften av dess
ledamöter så begär.
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Mom 4 Förbundsstyrelsen är beslutsmässig då
ledamöterna blivit kallade till sammanträde. För
att beslutet ska vara giltigt måste minst sju vara
ense om beslutet. För fråga där
personalrepresentanter inte deltar i beslutet
måste minst sex vara ense om beslutet.

Mom 4 Förbundsstyrelsen är beslutsmässig då
styrelsens samtliga ledamöter blivit kallade till
sammanträde. För att beslutet ska vara giltigt
måste minst sju vara ense om beslutet. För fråga
där personalrepresentanter inte deltar i beslutet
måste minst sex vara ense om beslutet.

Mom 5 Protokoll över förbundsstyrelsens
sammanträden ska inom fjorton dagar efter
justeringen tillställas förbundsstyrelsens
ledamöter och suppleanter, förbundsrevisorerna
samt regionstyrelserna. Dessa ska hålla
protokollen tillgängliga för kongressens och
förbundsrådets ledamöter.

Mom 5 Protokoll över förbundsstyrelsens
sammanträden ska inom fjorton dagar efter
justeringen tillställas förbundsstyrelsens
ledamöter och suppleanter, förbundsrevisorerna
samt regionstyrelserna. Förbundsstyrelsen ska
hålla protokollen tillgängliga för kongressens
och förbundsrådets ledamöter.

Mom 6 Förbundets presidium utgörs av
förbundsordföranden samt förste och andre vice
ordföranden. Förbundsordföranden och de två
vice ordförandena verkar på heltid och anställs i
förbundet. Presidiet arbetar enligt särskild
arbetsordning fastställd av förbundsstyrelsen.
Mom 7 Kanslichef och förbundssekreterare
kallas till förbundsstyrelsens sammanträden och
har där yttrande- och förslagsrätt, men inte
rösträtt. De har rätt att få sin särskilda mening
antecknad till protokollet.
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§ 6.2 FÖRVALTNING
Mom 1 Förbundsstyrelsens ledamöter är
gemensamt ansvariga för förbundets medel och
dess förvaltning.
Mom 2 Förbundsstyrelsen bestämmer vilken
eller vilka personer som har rätt att företräda
förbundet och teckna förbundets firma.
Mom 3 Förbundets räkenskaper ska föras per
kalenderår. Årsredovisning med bokslut och
förbundsstyrelsens berättelse ska vara
tillgängliga för revisorerna senast 1 april.
Mom 4 Förbundsstyrelsen fattar beslut om att
anställa kanslichef, förbundssekreterare,
förhandlingschef och chefredaktör.
Kanslichefen fattar beslut om att anställa övriga
anställda på förbundskontoret samt regionchef.
Vid anställning av regionchef ska den berörda
regionstyrelsen höras före tillsättningen.

§ 6.3 FÖRHANDLINGAR
Mom 1 Förbundsstyrelsen beslutar om
avtalskrav, antagande av avtal och beslutar om
konflikt. Förbundsstyrelsen ska se till att en
avtalsrörelse förbereds på ett ändamålsenligt sätt
och att förhandlingsresultatet förs ut till
medlemmarna. Förbundsstyrelsen ska även se
till att besluten i avtalsfrågorna är väl

Mom 1 Förbundsstyrelsen beslutar om
avtalskrav, antagande av avtal och beslutar om
konflikt. Förbundsstyrelsen ska se till att en
avtalsrörelse förbereds på ett ändamålsenligt
sätt, att medlemmarna hålls informerade om
förhandlingarna och att förhandlingsresultatet
förs ut till medlemmarna. Förbundsstyrelsen ska
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förankrade.

även se till att besluten i avtalsfrågorna är väl
förankrade.

Mom 2 För övriga förhandlingar gäller av
förbundsstyrelsen fastställda regler.
Mom 3 Förbundsordföranden är förbundets
främste företrädare i avtalsfrågor.

§ 6.4 KONFLIKTFOND
Kongressen beslutar om hur stor
konfliktberedskapen ska vara. Om inte
kongressen beslutar annat ska konfliktfondens
medel användas för
• ersättning vid konflikt beslutad av
förbundsstyrelsen
• ersättning vid lockout riktad mot
förbundets medlemmar
• uppfyllandet av förbundets förpliktelser
gentemot Förhandings och samverkansrådet PTK i form av garantiförbindelse vid
konflikt efter beslut i PTKs styrelse.
Konfliktfondens medel kan dessutom, efter
beslut av förbundsstyrelsen, användas för
långsiktiga förberedelser i avtalsförhandlingar
och för genomförande av åtgärder då
konfliktrisk föreligger samt kostnader som är
förenade med konflikter.

Kongressen beslutar om hur stor
konfliktberedskapen ska vara. Om inte
kongressen beslutar annat ska konfliktfondens
medel användas för
• ersättning vid konflikt beslutad av
förbundsstyrelsen
• ersättning vid lockout riktad mot förbundets
medlemmar
• uppfyllandet av förbundets förpliktelser
gentemot Förhandlings- och
samverkansrådet PTK i form av
garantiförbindelse vid konflikt efter beslut i
PTKs styrelse.
Konfliktfondens medel kan dessutom, efter
beslut av förbundsstyrelsen, användas för
långsiktiga förberedelser i avtalsförhandlingar
och för genomförande av åtgärder då
konfliktrisk föreligger samt kostnader som är
förenade med konflikter.
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§ 6.5 FÖRBUNDSTIDNING
Mom 1 Förbundet ska utge en tidning som
skickas till alla medlemmar.

Mom 1 Förbundet ska utge en medlemstidning.

Mom 2 Förbundsstyrelsen utser ansvarig
utgivare, tillika chefredaktör som ska leda
redaktionen.

7. FÖRBUNDSRÅD
§ 7.1 UPPGIFT, SAMMANSÄTTNING
Mom 1 Förbundsrådet har till uppgift
• att behandla förbundsstyrelsens
årsredovisning och förbundsrevisorernas
berättelse samt till- eller avstyrka
ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
• att mellan kongresserna besluta om löner
och anställningsvillkor för
• förbundets presidium
• att förrätta de val som anges i § 7.6
• att behandla avtalsfrågor enligt § 7.3
• att fatta beslut enligt § 9.6, samt
• att vara diskussionsforum i andra viktiga
frågor för vilka förbundsrådet
sammankallats.

Mom 1 Förbundsrådet har till uppgift
• att behandla förbundsstyrelsens
årsredovisning och förbundsrevisorernas
berättelse samt till- eller avstyrka
ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
• att mellan kongresserna besluta om löner
och anställningsvillkor för förbundets
presidium
• att behandla motioner i frågor som inte
beslutas av kongress
• att förrätta de val som anges i § 7.6
• att behandla avtalsfrågor enligt § 7.3
• att fatta beslut enligt § 9.6, samt
• att vara diskussionsforum i andra viktiga
frågor för vilka förbundsrådet
sammankallats.

MOTION 7
•

Att inför en ny punkt under
mom 1 som lyder:
att behandla motioner i frågor
som inte kräver
kongressbeslut

Förbundstyrelsens förslag till beslut
att beakta motionen
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Mom 2 Förbundsrådets ledamöter är de av
regionerna valda ombuden, förbundsstyrelsens
ledamöter och förbundsrevisorerna.
Förbundsstyrelsens suppleanter,
förbundsrevisorernas suppleanter,
valberedningens suppleanter, kanslichef,
förbundssekreterare, förhandlingschef och
regionchefer ska kallas till förbundsrådet. De
har då yttrande- och förslagsrätt, men inte
rösträtt. Till förbundsrådsmöten där
avtalsfrågor ska behandlas ska ledamöter i
branschdelegationerna som ej är ombud kallas.
De har då yttrande- och förslagsrätt, men inte
rösträtt. De av valberedningens ledamöter som
inte är ombud har yttrande- och förslagsrätt i de
frågor som berör valberedningens uppdrag.

Mom 2 Förbundsrådets ledamöter är de av
regionerna valda ombuden, förbundsstyrelsens

Mom 3 Antalet ombud ska vara 130, som
fördelas på regionerna i förhållande till
medlemsantalet den 30 september året före
förbundsrådets årsmöte. Ingen region får ha
mer än 26 och ingen färre än tre ombud. Lika
många suppleanter som ombud ska utses.

Mom 3 Antalet ombud ska vara 130, som
fördelas på regionerna i förhållande till antalet
yrkes- och egenföretagarmedlemmar i
förbundet den 30 september året före
förbundsrådets årsmöte. Ingen region får ha mer
än 26 och ingen färre än tre ombud. Lika många
suppleanter som ombud ska utses.

ledamöter och förbundsrevisorerna.
Förbundsstyrelsens suppleanter, förbundsrevisorernas suppleanter, valberedningens
ledamöter och suppleanter, kanslichef,
förbundssekreterare, förhandlingschef och
regionchefer ska kallas till förbundsrådet. De har
då yttrande- och förslagsrätt, men inte rösträtt.
Till förbundsrådsmöten där avtalsfrågor ska
behandlas ska ledamöter i
branschdelegationerna som ej är ombud och
avtalsansvariga ombudsmän kallas. De har då
yttrande- och förslagsrätt, men inte rösträtt. Till
förbundsrådsmöten som inte behandlar
avtalsfrågor har branschdelegationernas
ordförande och vice ordförande, om de ej är
ordinarie ombud, närvarorätt med yttrandeoch förslagsrätt. De av valberedningens
ledamöter som inte är ombud har yttrande- och
förslagsrätt i de frågor som berör
valberedningens uppdrag.
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Mom 4 Mandattid för ledamot i
branschdelegation börjar med
förbundsrådsmöte som behandlar avtalsfrågor
enligt § 7.3 mom 2 och varar fram till nästa
förbundsrådsmöte som behandlar avtalsfrågor
enligt § 7.3 mom 2. Mandattiden för ledamot i
delegationen för förbundsövergripande frågor t
ex pensionsfrågor börjar med förbundsrådets
årsmöte och varar fram till nästa årsmöte.

MOTION 8
•

Att §7.1 mom 4 förslag på ny
ordalydelse ”Mandattid för
ledamot i branschdelegation
och ledamot i delegation för
förbundsövergripande frågor
börjar med förbundsrådets
årsmöte och varar fram till
nästa årsmöte.”

OBS: attsats 2 och 3 behandlas på
§7.3 mom 3 respektive §7.5 mom
5.
Förbundstyrelsens förslag till beslut
att avslå attsats 1.
Mom 5 Mandattid för förbundsrådsombud och
suppleant börjar med regionrådets årsmöte och
varar fram till nästa årsmöte.

§ 7.2 KALLELSE OCH HANDLINGAR
Mom 1 Årsmöte hålls under maj – juni månad.
Årsmöte ska dock inte hållas under ordinarie
kongressår Förbundsstyrelsen bestämmer tid
och plats. Kallelse ska sändas till regionerna
senast under november månad.

Mom 1 Årsmöte hålls under maj – juni månad.
Förbundsstyrelsen bestämmer tid och plats.
Kallelse ska sändas till regionerna senast under
november månad.

Mom 2 Av förbundsstyrelsen föreslagen
dagordning och övriga handlingar som ska
behandlas vid årsmötet ska senast tio dagar före
detta sändas till ledamöterna och övriga enligt §

Mom 2 Av förbundsstyrelsen föreslagen
dagordning och övriga handlingar som ska
behandlas vid årsmötet ska senast tio dagar före
detta sändas till ledamöterna, suppleanter och
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7.1 mom 2.

övriga enligt § 7.1 mom 2.

Mom 3 Övriga möten hålls om
förbundsstyrelsen beslutar det.
Förbundsstyrelsen är därutöver skyldig att
sammankalla förbundsrådet om minst 44 av
ombuden begär det. Kallelse med förslag och
övriga handlingar bör senast 14 dagar före
mötet sändas till ledamöterna och övriga enligt
§ 7.1 mom 2 samt regionerna.

Mom 3 Övriga möten hålls om
förbundsstyrelsen beslutar det.
Förbundsstyrelsen är därutöver skyldig att
sammankalla förbundsrådet om minst 44 av
ombuden begär det. Kallelse med förslag och
övriga handlingar bör senast 14 dagar före mötet
sändas till ledamöterna, suppleanter och övriga
enligt § 7.1 mom 2 samt regionerna.

§ 7.3 FÖRHANDLINGAR

§ 7.3 AVTALSFÖRHANDLINGAR

Mom 1 Regionala avtalskonferenser.
Regionstyrelserna ska, inför varje avtalsrörelse,
anordna regionala avtalskonferenser. Till de
regionala avtalskonferenserna skall alla
yrkesverksamma medlemmar bjudas in.
Mom 2 Förbundsråd.
Förbundsrådet fastställer förbundets mål och
övergripande inriktning i avtalsförhandlingarna
samt väljer ledamöter i branschdelegationerna
samt delegationen för förbundsövergripande
frågor, t ex pensionsfrågor. Förbundsrådet
beslutar om antal bransch-delegationer,
sammansättningen av dessa och antalet
ledamöter i respektive delegation efter förslag
från förbundsstyrelsen.
Mom 3 Branschdelegation.

Mom 2 Förbundsråd. Förbundsrådet fastställer
förbundets mål och övergripande inriktning i
avtalsförhandlingarna, behandlar
avtalsmotioner samt väljer ledamöter i
branschdelegationerna samt delegationen för
förbundsövergripande frågor, t ex
pensionsfrågor. Förbundsrådet beslutar om antal
branschdelegationer, sammansättningen av
dessa och antalet ledamöter i respektive
delegation efter förslag från förbundsstyrelsen.

MOTION 8
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•

Medlemmar, klubbar och regionstyrelser har
rätt att nominera ledamöter till förbundets
branschdelegationer. Branschdelegationen
föreslår avtalskrav samt antagande eller
förkastande av avtal till förbundsstyrelsen.
Branschdelegationen ska vid behov förankra sig
inför framtagande av avtalsspecifika krav.
Branschdelegationen utser inom sig en
ordförande. Förbundsstyrelseledamot har
förslags- och yttranderätt men inte rösträtt.
Förbundsstyrelseledamot är inte valbar till
ordförande. Förbundet ska även ha en
delegation för förbundsövergripande frågor, t ex
pensionsfrågor.

Att §7.3 mom 3 kompletteras
med ordet ”fortlöpande”
innan ordet ”nominera” vilket
skulle innebär följande första
mening ”Medlemmar,
klubbar och regionstyrelser
har rätt att fortlöpande
nominera ledamöter till
förbundets
branschdelegationer.

Förbundstyrelsens förslag till beslut
att avslå attsats 2.

Mom 4 Förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen
har det övergripande ansvaret för samordning i
förhandlingsfrågor enligt § 6.3.
Förbundsstyrelsen beslutar, efter
rekommendation från branschdelegation om att
anta eller förkasta avtal och avtalskrav.
Förbundsstyrelsen kan vid behov kalla in
förbundsrådet. Förbundsstyrelsen beslutar om
konflikt. Förbundsstyrelsen utser inom sig en
ledamot till respektive branschdelegation.

§ 7.4 FÖRBUNDSRÅDSUTSKOTT
Mom 1 Förbundsrådet ska tillsätta ett
beredningsutskott med uppgift att bereda frågor
som rådet remitterat. Förbundsrådet ska även
tillsätta granskningsutskott och kan utse övriga

Förbundsrådet ska tillsätta ett beredningsutskott
med uppgift att bereda frågor som rådet
remitterat. Förbundsrådet kan även utse
ytterligare utskott för årsmötet. Antal ledamöter

MOTION 13
•

41 (65)

Att §7.4 Mom 1 ges följande
lydelse:

utskott för årsmötet. Antal ledamöter fastställs
av förbunds-rådet som väljer ordförande och
ledamöter.

fastställs av förbundsrådet som väljer ordförande
och ledamöter.

”Förbundsrådet ska tillsätta
ett beredningsutskott med
uppgift att bereda frågor som
rådet remitterat.
Förbundsrådet kan även utse
ytterligare utskott för
årsmötet. Antal ledamöter
fastställs av förbundsrådet
som väljer ordförande och
ledamöter.”
OBS: attsats 2 och 3 behandlas
under §7.4 mom 2 respektive §7.6
mom 1.
Förbundstyrelsens förslag till beslut
att bifalla attsats 1.

Mom 2 Vid förbundsrådets årsmöte ska
granskningsutskottet behandla eventuella
anmärkningar mot förbundsstyrelsens sätt att
sköta sitt uppdrag och till- eller avstyrka
ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen.

MOTION 13
•

och

följdändring vad gäller mom 2
(utgår)
Förbundstyrelsens förslag till beslut
att bifalla attsats 2.
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§ 7.5 VALBEREDNING
Mom 1 Valberedningen, som utses av
kongressen, föreslår kandidater till de val som
årsmöte eller annat förbundsrådsmöte ska göra
samt föreslår löner, arvoden och
anställningsvillkor för förbundsstyrelsen.
Mom 2 Valberedningen ska föreslå ledamöter
till förbundets banschdelegationer samt
delegationen för förbundsövergripande frågor, t
ex pensionsfrågor.

Mom 2 Valberedningen ska föreslå ledamöter till
förbundets branschdelegationer samt
delegationen för förbundsövergripande frågor.

Mom 3 Valberedningen ska senast 30 november
meddela klubbar och regioner om de val som
ska förrättas vid förbundsrådets årsmöte.

Mom 3 Valberedningen ska senast 30 november
meddela regionerna om de val som ska förrättas
vid förbundsrådets årsmöte. Regionen är
ansvarig för att informera alla medlemmar i
regionen om de val förbundsrådet ska förrätta.

MOTION 9

Att formulera momentet enligt:
• § 7.5 Mom 3 Valberedningen
ska senast 30 november
meddela klubbar och regioner
om de val som ska förrättas
vid förbundsrådets årsmöte.
Informationen ska även
finnas tillgänglig för alla på
Unionens hemsida.
OBS: attsats 2 behandlas på §8.4
mom 2.
Förbundstyrelsens förslag till beslut
att avslå attsats 1.
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Mom 4 Skriftliga nomineringar ska vara
valberedningen tillhanda senast 10 mars.
Valberedningen har även efter denna tidpunkt
rätt att föreslå kandidater.
Mom 5 Fyllnadsval av ledamöter till
branschdelegationer, delegationen för
förbundsövergripande frågor samt ombud till
Tjänstemännens Centralorganisations (TCO)
kongress kan göras av förbundsstyrelsen.
Förbundsstyrelsen kan i samråd med berörda
branschdelegationer även göra förändringar av
sammansättningen dem emellan, om så behövs
genom fyllnadsval. Vid sådant val ska, om
möjligt, förbundsstyrelsen informera
valberedningen senast tre veckor innan
förbundsstyrelsens möte. Valberedningen tar
fram förslag på kandidater.
Mom 6 Valberedningens förslag till de val
förbundsrådets årsmöte eller annat
förbundsrådsmöte ska företa och övriga
inlämnade förslag på kandidater ska senast tio
dagar före mötet sändas till förbundsrådets
ledamöter och övriga enligt § 7.1 mom 2.

MOTION 8
•

Att §7.5 mom 5 förslag på ny
ordalydelse av första
meningen ”Fyllnads-val av
ledamöter till
branschdelegationer,
delegationen för förbundsövergripande frågor kan göras
av förbundsstyrelsen efter
förslag från valberedningen.”

Förbundstyrelsens förslag till beslut
att avslå attsats 3.
Mom 6 Valberedningens förslag till de val
förbundsrådets årsmöte eller annat
förbundsrådsmöte ska företa och övriga
inlämnade förslag på kandidater ska senast tio
dagar före mötet sändas till förbundsrådets
ledamöter, suppleanter och övriga enligt § 7.1
mom 2.

Mom 7 Endast av valberedningen föreslagen
kandidat eller kandidat som skriftligen
föreslagits till valberedningen och som åter
föreslås under årsmötet är valbar. Alla
förbundsrådsombud är dock valbara som
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mötesfunktionärer samt som ledamöter i
utskott.

§ 7.6 DAGORDNING
Mom 1 Vid förbundsrådets årsmöte ska bl a
följande ärenden behandlas
• rapport angående val av
förbundsrådsombud
• upprop
• årsmötets stadgeenliga kallande
• fastställande av dagordning
• förbundsrådets genomförande
• val av
- ordförande för årsmötet
- sekreterare
- justerare att tillsammans med
ordförandena justera protokollet
- rösträknare
• val av granskningsutskott och eventuella
övriga utskott för årsmötet
• förbundsstyrelsens årsberättelse och
årsredovisning
• förbundsrevisorernas revisionsberättelse
• förfarande med överskott eller underskott i
årsbokslutet
• eventuell ändring av regler för avgiftsuttag
• granskningsutskottets rapport
• till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet för
förbundsstyrelsen
• motioner, samt redovisning av de av

Mom 1 Vid förbundsrådets årsmöte ska bl a
följande ärenden behandlas
• rapport angående val av
förbundsrådsombud
• upprop
• årsmötets stadgeenliga kallande
• fastställande av dagordning
• förbundsrådets genomförande
• val av
- ordförande för årsmötet
- sekreterare
- justerare att tillsammans med
ordförandena justera protokollet
- rösträknare
• val av eventuella övriga ytterligare utskott
för årsmötet
• förbundsstyrelsens årsberättelse och
årsredovisning
• förbundsrevisorernas revisionsberättelse
• förfarande med överskott eller underskott i
årsbokslutet
• till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet för
förbundsstyrelsen
• motioner, samt redovisning av de av
förbundsstyrelsen under året besvarade
motionerna

MOTION 13
•

samt

§7.6 mom 1 - punkten efter
val av rösträknare ges
lydelsen”val av eventuella
ytterligare utskott för
årsmötet”
Förbundstyrelsens förslag till beslut
att bifalla attsats 3.

MOTION 6
•

Att punkten ”eventuell
ändring av regler för
avgiftsuttag” ska kvarstå.

Förbundstyrelsens förslag till beslut
att avslå motionen.
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förbundsstyrelsen under året besvarade
motionerna
• arvoden
• beslut om löner och anställningsvillkor för
förbundets presidium
• redovisning av konfliktfonden
• fastställande av antal branschdelegationer,
sammansättningen av dessa och antalet
ledamöter i respektive delegation. Gäller
endast vid det förbundsråd som har att
hantera avtalsfrågor enligt § 7.3 mom 2.
• val av
• beredningsutskott för nästkommande
förbundsrådsperiod
- ombud och suppleanter till TCOs kongress.
Gäller endast året innan TCO håller
ordinarie kongress.
- ledamöter till branschdelegationer. Gäller
endast vid det förbundsråd som har att
hantera avtalsfrågor enligt § 7.3 mom 2.
• ledamöter till delegation för
förbundsövergripande frågor för
nästkommande förbundsrådsperiod
- eventuella fyllnadsval till förbundsstyrelsen
eller förbundets revisorer eller förbundets
valberedning när antalet suppleanter tagits
i anspråk.
Vid kongressår övertar kongressen de val som
åligger förbundsrådets ordinarie årsmöte. Dock
ej val av ledamöter till branschdelegationer

•
•

arvoden
beslut om löner och anställningsvillkor för
förbundets presidium
• redovisning av konfliktfonden
• fastställande av antal branschdelegationer,
sammansättningen av dessa och antalet
ledamöter i respektive delegation. Gäller
endast vid det förbundsråd som har att
hantera avtalsfrågor enligt § 7.3 mom 2
• val av
- beredningsutskott för nästkommande
förbundsrådsperiod
- ledamöter till branschdelegationer. Gäller
endast vid det förbundsråd som har att
hantera avtalsfrågor enligt § 7.3 mom 2.
- ledamöter till delegation för
förbundsövergripande frågor för
nästkommande förbundsrådsperiod
- eventuella fyllnadsval till förbundsstyrelsen
eller förbundets revisorer eller förbundets
valberedning när antalet suppleanter tagits
i anspråk
Vid kongressår övertar kongressen de val som
åligger förbundsrådets ordinarie årsmöte.
Dock ej val av ledamöter till
branschdelegationer
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Mom 2 Suppleanter valda enligt § 7.6 mom 1
inträder i den ordning som bestäms vid valet.
Mom 3 Vid annat möte med förbundsrådet än
årsmöte ska följande ärenden behandlas
•

upprop

•

rådets stadgeenliga kallande

•

förbundsrådets genomförande

• val av
- ordförande
- sekreterare
- justerare att tillsammans med
ordförandena justera protokollet
- rösträknare
• ärende som angetts i kallelsen
Mom 4 Ärende, som inte angetts i den av
förbundsstyrelsen föreslagna dagordningen,
upptas till behandling om förbundsrådet med
minst två tredjedelars majoritet av de
närvarande, dock minst 87 ledamöter, så
beslutar. Beslut i ärende kan dock inte fattas
förrän förbundsstyrelsen haft tillfälle att yttra sig
till förbundsrådet.
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§ 7.7 RÖSTNING OCH VAL

§ 7.7 RÖSTNING OCH PERSONVAL

Mom 1 Förbundsrådet är beslutmässigt då minst
två tredjedelar av dess ledamöter är närvarande.
Vid fråga som rör förbundsstyrelsens
förvaltning krävs dock att minst två tredjedelar
av regionernas ombud är närvarande vid
beslutet.
Mom 2 Vid röstning har varje
förbundsrådsledamot en röst. För beslut krävs
mer än hälften av avgivna röster. Vid lika
röstetal gäller den uppfattning
mötesordföranden biträder. Förbundsstyrelsens
ledamöter har inte rösträtt i frågor som berör
förvaltningen av deras uppdrag.

Mom 2 Vid röstning har varje
förbundsrådsledamot en röst. För beslut krävs
mer än hälften av avgivna röster. Vid lika
röstetal gäller den uppfattning
mötesordföranden biträder om
mötesordförande är förbundsrådsombud i
annat fall avgör lotten. Förbundsstyrelsens
ledamöter har inte rösträtt i frågor som berör
förvaltningen av deras uppdrag.

Mom 3 Röstning sker öppet och förrättas genom
upprop om det begärs. Val förrättas med slutna
sedlar om det begärs och förrättas då genom
upprop.

Mom 3 Röstning sker öppet och förrättas genom
upprop om det begärs. Val förrättas med sluten
omröstning om det begärs och förrättas då
genom upprop.

Mom 4 Vid val gäller att den som erhåller mer
än hälften av de avgivna godkända rösterna är
vald. Uppnås inte detta sker omval mellan de
kandidater som erhållit högsta röstetal. Högst
två kandidater får kvarstå för varje återstående
mandat. Vid lika röstetal avgör lotten.
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8. KONGRESS
§ 8.1 KONGRESS
Mom 1 Kongressen är förbundets högsta
beslutande organ.
Mom 2 Kongressens ledamöter består av de av
regionerna valda ombuden, förbundsstyrelsens
ledamöter samt förbunds-revisorerna.
Mom 3 Förbundsstyrelsens suppleanter,
förbundsrevisorernas suppleanter,
Valberedningens ledamöter och
valberedningens suppleanter ska kallastill
kongressen och har då yttrande- och förslagsrätt
men inte rösträtt. Därutöver har
förbundsstyrelsen rätt att kalla tjänstemän i
förbundet som då får yttrande- och förslagsrätt.
Mom 4 Pensionärsmedlemmar får utse fem
observatörer till kongressen och lika många
suppleanter. Dessa har yttrande- och förslagsrätt
vid kongressen.

Mom 4 Pensionärsmedlemmar som grupp får
utse fem observatörer till kongressen och lika
många suppleanter. Dessa har yttrande- och
förslagsrätt vid kongressen.

MOTION 1

Stadgarnas nuvarande text:
• Mom 4
Pensionärsmedlemmar får
utse fem observatörer till
kongressen och lika många
suppleanter. Dessa har
yttrande- och förslagsrätt vid
kongressen.
•
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Mom 4

Pensionärsmedlemmar får i
samverkansgruppen utse fem
ledamöter till kongressen och
lika många suppleanter.
Förbundstyrelsens förslag till beslut
att avslå motionen.
Mom 5 Antalet ombud är 260, som fördelas på
regionerna i förhållande till antalet yrkes- och
egenföretagarmedlemmar i regionen 30
september året före kongressen. Ingen region får
ha mer än 52 ombud och ingen färre än sex
ombud. Lika många suppleanter som ombud
ska utses.

Mom 5 Antalet ombud är 260, som fördelas på
regionerna i förhållande till antalet yrkes- och
egenföretagarmedlemmar i förbundet 31
januari året före kongressen. Ingen region får ha
mer än 52 ombud och ingen färre än sex ombud.
Lika många suppleanter som ombud ska utses.

Mom 6 Mandattiden för ombud och suppleanter
börjar efter regionrådets årsmöte och varar fram
till valet inför nästa ordinarie kongress, se även
§ 13.
Mom 7 Ordinarie kongress hålls vart fjärde år
under oktober månad, på tid och plats som
förbundsstyrelsen beslutar. Kongressår ersätter
kongressen förbundsrådets årsmöte.

Mom 7 Ordinarie kongress hålls vart fjärde år
under oktober månad, på tid och plats som
förbundsstyrelsen beslutar.

§ 8.2 KALLELSE OCH HANDLINGAR
Mom 1 Kallelse sänds till regioner senast 28
februari. Kallelse och kongresshandlingar ska
sändas ut till ombud och övriga kongressledamöter senast en månad innan kongressen.

Mom 1 Kallelse till ordinarie kongress sänds till
regionerna senast 28 februari. Kallelse och
kongresshandlingar ska sändas ut till ombud,
suppleanter och övriga kongressledamöter
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Ska fråga om samgående med annat förbund
behandlas ska dock handlingarna sändas ut
senast två månader före kongressen.

senast en månad innan ordinarie kongressen.
Ska fråga om samgående med annat förbund
behandlas ska dock handlingarna sändas ut
senast två månader före kongressen.

Mom 2 Kallelse och handlingar till extra
kongress ska sändas ut till ombud och övriga
kongressledamöter senast 14 dagar före
kongressen. Om den extra kongressen föranleds
av samgående med annat förbund ska kallelse
och handlingar sändas ut senast två månader
före kongressen.

Mom 2 Kallelse och handlingar till extra
kongress ska sändas ut till ombud, suppleanter
och övriga kongressledamöter senast 14 dagar
före kongressen. Om den extra kongressen
föranleds av samgående med annat förbund ska
kallelse och handlingar sändas ut senast två
månader före kongressen.

Mom 3 Extra kongress hålls om
förbundsstyrelsen beslutar det.
Förbundsstyrelsen är därutöver skyldig att
sammankalla kongressen om minst 88 av
ombuden begär det. Kallelse med förslag och
övriga handlingar bör senast 14 dagar före mötet
sändas till ledamöterna och övriga enligt § 8.1
samt regionerna.

Mom 3 Extra kongress hålls om
förbundsstyrelsen beslutar det.
Förbundsstyrelsen är därutöver skyldig att
sammankalla kongressen om minst 88 av
ombuden begär det. Kallelse med förslag och
övriga handlingar ska senast 14 dagar före mötet
sändas till ledamöterna¸ suppleanter och övriga
enligt § 8.1 samt regionerna.

Mom 4 Extra kongress ska också inkallas om
förbundsrådets årsmöte inte tillstyrker
ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen. Skulle vid
extra kongressen förbundsstyrelsen inte beviljas
ansvarsfrihet upphör därmed uppdraget för
samtliga ledamöter. Extra kongressen ska utse
ny förbundsstyrelse med mandattid fram till och
med nästa ordinarie kongress.
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§ 8.3 KONGRESSUTSKOTT
Mom 1 Kongressen tillsätter granskningsutskott,
ekonomiutskott samt ett eller flera
beredningsutskott.

Mom 1 Kongressen tillsätter ekonomiutskott
samt ett eller flera beredningsutskott och
fastställer antalet ledamöter i dessa.

MOTION 14
•

Att §8.3 Mom 1 ges följande
lydelse:
”Kongressen tillsätter
ekonomiutskott samt ett eller
flera beredningsutskott och
fastställer antalet ledamöter i
dessa.”

OBS: attsats 2 och 3 behandlas
under §8.3 mom 2 respektive §8.5
mom 1
Förbundstyrelsens förslag till beslut
att bifalla attsats 1.
Mom 2 Granskningsutskottets uppgift är att
behandla eventuella anmärkningar mot
förbundsstyrelsens förvaltning och att till- eller
avstyrka ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen.

MOTION 14
•

och följdändring vad gäller
mom 2 (utgår)

Förbundstyrelsens förslag till beslut
att bifalla attsats 2.

Mom 3 Ekonomiutskottets uppgift är att föreslå
de ändringar i förslaget till rambudget som kan
föranledas av kongressens beslut.

Mom 2

Mom 4 Beredningsutskottets uppgift är att
utforma förslag beträffande de ärenden som
kongressen remitterar till utskottet. Utskottet
ska också ta emot och bereda nomineringar till

Mom 3
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ny valberedning samt lägga förslag till valet av
denna.
Mom 5 Kongressen kan tillsätta ytterligare
beredningsutskott och fastställer då antalet
ledamöter i dessa.

(Mom 5 flyttat och inkluderat i mom 1)

§ 8.4 VALBEREDNING
Mom 1 Kongressen ska utse en valberedning
vars uppgift är att ta emot förslag på kandidater
och föreslå kandidater till de val som kongressen
eller förbundsrådet ska göra samt föreslå löner
och arvoden för förbundsuppdrag på nationell
nivå förutom för valberedningen. Kanslichefen
utser sekreterare till valberedningen.

Mom 1 Kongressen ska utse en valberedning
vars uppgift är att ta emot förslag på kandidater
och föreslå kandidater till de val som kongressen
eller förbundsrådet ska göra samt föreslå löner,
anställningsvillkor och arvoden för
förbundsuppdrag på nationell nivå förutom för
valberedningen. Kanslichefen utser sekreterare
till valberedningen.

Mom 2 Valberedningen ska senast 31 mars
meddela klubbar och regioner om de val som
ska förrättas vid kongressen.

Mom 2 Valberedningen ska senast 31 mars
meddela regionerna om de val som ska förrättas
vid kongressen. Regionen är ansvarig för att
informera alla medlemmar i regionen om de
val kongressen ska förrätta.

MOTION 9
•

§ 8.4 Mom 2 Valberedningen
ska senast 31 mars meddela
klubbar och regioner om de
val som ska förrättas vid
kongressen. Informationen
ska även finnas tillgänglig för
alla på Unionens hemsida.

Förbundstyrelsens förslag till beslut
att avslå attsats 2.
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Mom 3 Skriftliga nomineringar ska vara
valberedningen tillhanda senast 31 maj.
Valberedningen har även efter denna tidpunkt
rätt att föreslå kandidater.
Mom 4 Valberedningens förslag till de val
kongressen ska göra och övriga inlämnade
förslag på kandidater ska senast fjorton dagar
före kongressen sändas till kongressens
ledamöter och övriga enligt § 8.1.
Mom 5 Endast av valberedningen föreslagen
kandidat eller kandidat som skriftligen
föreslagits till valberedningen och som åter
föreslås under kongressen är valbar. Alla
kongressombud är dock valbara som
mötesfunktionärer samt som ledamöter i
utskott.

§ 8.5 DAGORDNING
Mom 1 Vid ordinarie kongress ska bl a följande
ärenden behandlas
• rapport ang val av kongressombud
• upprop
• kongressens stadgeenliga kallande
• kongressens offentlighet
• fastställande av dag- och arbetsordning
• val av
- kongressordförande
- kongressekreterare
- justerare att tillsammans med

Mom 1 Vid ordinarie kongress ska bl a följande
ärenden behandlas
• rapport ang val av kongressombud
• upprop
• kongressens stadgeenliga kallande
• kongressens offentlighet
• fastställande av dag- och arbetsordning
• val av
- kongressordförande
- kongressekreterare
- justerare att tillsammans med

MOTION 14
•

samt

paragraf 8.5 - punkten efter
val av rösträknare om val och
sammansättning av
granskningsutskott stryks.
Förbundstyrelsens förslag till beslut
att bifalla attsats 3.
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•
•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

kongressordförandena justera
protokollet
- rösträknare
val av granskningsutskott
ordförande
fyra ledamöter
sekreterare
val av beredningsutskott
- ordförande
- tio ledamöter
- sekreterare
val av ekonomiutskott
- ordförande
- fyra ledamöter
- sekreterare
val av eventuella övriga beredningsutskott
rapport om motioner eller förslag inkomna
till förbundsstyrelsen under
kongressperioden
behandling av årsredovisning för de gångna
räkenskaps och verksamhetsåren
förbundsrevisorernas revisionsberättelser
fastställande av resultat- och balansräkning
för de gångna räkenskapsåren
förfarande med eventuellt överskott eller
underskott för kongressperioden
ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
behandling av motioner och förslag
inkomna till kongressen
handlingsprogram för kommande
kongressperiod

•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kongressordförandena justera
protokollet
- rösträknare
val av beredningsutskott
- ordförande
- tio ledamöter
- sekreterare
val av ekonomiutskott
- ordförande
- fyra ledamöter
- sekreterare
val av eventuella övriga beredningsutskott
rapport om motioner eller förslag inkomna
till förbundsstyrelsen under
kongressperioden
behandling av årsredovisning för de gångna
räkenskaps och verksamhetsåren
förbundsrevisorernas revisionsberättelser
fastställande av resultat- och balansräkning
för de gångna räkenskapsåren
förfarande med eventuellt överskott eller
underskott för kongressperioden
ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
behandling av motioner och förslag
inkomna till kongressen
handlingsprogram för kommande
kongressperiod
förbundets ekonomi, rambudget och regler
för avgiftsuttag
konfliktberedskap
beslut om löner, anställningsvillkor och
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•

förbundets ekonomi, rambudget och regler
för avgiftsuttag
• konfliktberedskap
• beslut om löner, anställningsvillkor och
arvoden
• val för nästkommande kongressperiod
- förbundsordförande
- förste vice förbundsordförande
- andre vice förbundsordförande
- tio övriga förbundsstyrelseledamöter
- tre suppleanter
- tre förbundsrevisorer
- tre förbundsrevisorssuppleanter
- en auktoriserad revisor med ersättare
• val av valberedningsutskott för
nästkommande kongressperiod
- ordförande
- sex ledamöter
- tre suppleanter
Val som åligger förbundsråd (§ 7.6) övertas av
kongressen.

arvoden
val för nästkommande kongressperiod
- förbundsordförande
- förste vice förbundsordförande
- andre vice förbundsordförande
- tio övriga förbundsstyrelseledamöter
- tre suppleanter
- tre förbundsrevisorer
- tre förbundsrevisorssuppleanter
- en auktoriserad revisor med ersättare
• val av valberedningsutskott för
nästkommande kongressperiod
- ordförande
- sex ledamöter
- tre suppleanter
Val som åligger förbundsråd (§ 7.6) övertas av
kongressen.
•
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Mom 2 Suppleanter valda enligt § 8.5 mom 1
inträder i den ordning som bestäms vid valet.
Mom 3 Vid extra kongress ska följande ärenden
behandlas
• upprop
• kongressens stadgeenliga kallande
• kongressens offentlighet
• fastställande av dag- och arbetsordning
• val av
- kongressordförande
- kongressekreterare
- justerare att tillsammans med
kongressordförandena justera
protokollet
- rösträknare
• val av beredningsutskott
- ordförande
- tio ledamöter
- sekreterare
• ärenden som angetts i kallelsen
Mom 4 Ärende, som inte har angetts i den av
förbundsstyrelsen föreslagna dagordningen,
behandlas om kongressen med minst två
tredjedelars majoritet av de närvarande, dock
minst 174 ledamöter, så beslutar. Beslut i
ärendet kan dock inte fattas förrän
förbundsstyrelsen haft tillfälle att yttra sig till
kongressen. Beslut i ärende enligt § 11, 12 och
13 kan dock inte fattas enligt detta moment.
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§ 8.6 RÖSTNING OCH VAL
Mom 1 Kongressen är beslutmässig då minst två
tredjedelar av dess ledamöter är närvarande. Vid
fråga som rör förbundsstyrelsens förvaltning
krävs dock att minst två tredjedelar av
regionernas ombud är närvarande vid beslutet.
Mom 2 Vid röstning har varje kongressledamot
en röst. För beslut krävs mer än hälften av
avgivna röster. Vid lika röstetal gäller den
uppfattning som biträds av kongressens sittande
ordförande. För beslut om tillägg till kongressdagordning, stadgeändring, ändring av avgifter
liksom beslut om förbundets upplösning gäller
dock särskilda bestämmelser.
Förbundsstyrelsens ledamöter har inte rösträtt i
frågor som berör förvaltningenav deras uppdrag.

Mom 2 Vid röstning har varje kongressledamot
en röst. För beslut krävs mer än hälften av
avgivna röster. Vid lika röstetal gäller den
uppfattning som biträds av kongressens sittande
ordförande om mötesordförande är kongressombud, i annat fall avgör lotten. För beslut om
tillägg till kongressdagordning, stadgeändring,
ändring av avgifter liksom beslut om förbundets
upplösning gäller dock särskilda bestämmelser.
Förbundsstyrelsens ledamöter har inte rösträtt i
frågor som berör förvaltningen av deras
uppdrag.

Mom 3 Röstning sker öppet och förrättas genom
upprop om det begärs. Val förrättas med slutna
sedlar om det begärs och förrättas då genom
upprop.

Mom 3 Röstning sker öppet och förrättas genom
upprop om det begärs. Val förrättas med sluten
omröstning om det begärs och förrättas då
genom upprop.

Mom 4 Vid val gäller att den som erhåller mer
än hälften av de avgivna godkända rösterna är
vald. Uppnås inte detta sker omval mellan de
kandidater som erhållit högsta röstetal. Högst
två kandidater får kvarstå för varje återstående
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mandat. Vid lika röstetal avgör lotten.

9. MOTIONER
§ 9.1 MOTIONSRÄTT
Motionsrätt till klubb, regionstyrelse, regionråd,
förbundsstyrelse, förbundsråd och kongress har
medlemmar enligt § 2.2, enskilt eller i grupp.

§ 9.2 MOTIONSBEHANDLING TILL KLUBBSTYRELSEN
Mom 1 Motionsrätt har alla medlemmar, enskilt
eller i grupp, inom klubbens verksamhetsområde.

Mom 1 Motionsrätt har alla medlemmar i
klubben.

Mom 2 Medlem har rätt att få förslag och
motion behandlat av klubbmöte. Innan
klubbmötet behandlar ärendet ska styrelsen få
tillfälle att yttra sig till klubbmötet.

§ 9.3 MOTIONSBEHANDLING TILL REGIONSTYRELSEN
Medlem har rätt att när som helst inkomma
med motioner eller förslag till regionstyrelsen
som ska lämna medlemmen besked om hur
motionen kommer att hanteras inom tre
månader. Är medlemmen inte nöjd med
styrelsens svar kan medlemmen begära att
frågan tas upp på nästa regionråd.
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§ 9.4 MOTIONSBEHANDLING REGIONRÅD
Motionsrätt till regionråd har alla medlemmar,
enskilt eller i grupp, inom regionen samt
regionstyrelsen. Motioner som ska behandlas på
årsmötet ska inlämnas senast den 28 februari.
Regionstyrelsen ska yttra sig över samtliga
motioner.

Motionsrätt till regionråd har alla medlemmar
inom regionen samt regionstyrelsen. Motioner
som ska behandlas på årsmötet ska inlämnas
senast den 28 februari. Regionstyrelsen ska yttra
sig över samtliga motioner.

§ 9.5 MOTIONSBEHANDLING TILL FÖRBUNDSSTYRELSEN
Medlem, har rätt att när som helst inkomma
med motioner eller förslag till förbundsstyrelsen
som ska lämna medlemmen besked om hur
motionen kommer att hanteras inom tre
månader. Är medlemmen inte nöjd med
styrelsens svar kan medlemmen begära att
frågan tas upp på nästa förbundsråd/kongress.

§ 9.6 MOTIONSBEHANDLING FÖRBUNDSRÅD
Mom 1 Motioner, utom avtalsmotioner, ska vara
förbundskontoret tillhanda senast 31 december.
Mom 2 Till förbundsråd som har att behandla
avtalsfrågor ska avtalsmotioner vara
förbundskontoret tillhanda senast två
månader innan förbundsråd.
Mom 2 Förbundsstyrelsen ska yttra sig över
samtliga motiner. Senast 15 mars ska regioner

Mom 3 Förbundsstyrelsen ska yttra sig över
samtliga motioner. Senast 15 mars ska regioner
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erhålla motionerna med yttranden med
undantag för avtalsmotioner. Motionär ska
erhålla yttrande(n) över sin(a) motion(er).

erhålla motionerna med yttranden med
undantag för avtalsmotioner. Motionär ska
erhålla yttrande(n) över sin(a) motion(er).

Mom 3 För att behandlas vid förbundsrådet ska
avtalsmotion vara förbundskontoret tillhanda
senast två månader innan mötet.

(Mom 3 flyttat och inkluderat i utvecklat mom 2)

§ 9.7 MOTIONSBEHANDLING KONGRESS
Mom 1 Motioner till kongressen, från
medlemmar enskilt eller i grupp, ska vara
respektive region tillhanda senast 31 januari det
år ordinariekongress äger rum. Regionstyrelsen
ska yttra sig över motionerna. Yttranden ska,
tillsammans med regionstyrelsens eventuella
egna motioner, sändas ut med handlingarna till
regionrådet för behandling. Motioner och
yttranden från regionen ska vara
förbundskontoret tillhanda senast 2 maj.

Mom 1 Motioner till kongressen ska vara
respektive region tillhanda senast 31 januari det
år ordinarie kongress äger rum. Regionstyrelsen
ska yttra sig över motionerna. Yttranden ska,
tillsammans med regionstyrelsens eventuella
egna motioner, sändas ut med handlingarna till
regionrådet för behandling. Motioner och
yttranden från regionen ska vara
förbundskontoret tillhanda senast 2 maj.

Mom 2 Motionär har rätt att inför
regionstyrelsen och/eller regionråd tala för sin
motion.

Mom 2 Motionär har rätt att inför
regionstyrelsen och/eller regionråd tala för sin
kongressmotion.

Mom 3 Förbundsstyrelsen ska yttra sig över
samtliga motioner. Senast en månad före
kongressen ska regioner, kongressombud och
övriga enligt punkt § 8.1 erhålla motioner med
yttranden.
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Mom 4 Då extrakongress inkallats för att
behandla utredning eller förslag som
förbundsstyrelsen tillställt regionerna för
yttrande ska deras yttranden på extrakongress
behandlas som inlämnade motioner.

10. REVISION
§ 10 REVISION
Mom 1 Inom förbundet ska finnas fyra
revisorer. Tre förbundsrevisorer väljs av
kongressen som också utser tre förbundsrevisorssuppleanter. Den fjärde revisorn ska
vara en auktoriserad revisor. Kongressen väljer
auktoriserad revisor med ersättare. Samtliga
revisorer föreslås av förbundets valberedning.

Mom 1 Inom förbundet ska finnas fyra revisorer.
Tre förbundsrevisorer väljs av kongressen som
också utser tre förbundsrevisorssuppleanter,
förbundsrevisorssuppleanter ska kallas till
möten. Den fjärde revisorn ska vara en
auktoriserad revisor. Kongressen väljer
auktoriserad revisor med ersättare. Samtliga
revisorer föreslås av förbundets valberedning.
Revisor och revisorsuppleant kan inte
samtidigt vara ledamot i en regionstyrelse.

Mom 2 Revisorerna har rätt att ta del av
förbundets räkenskaper och övriga handlingar
när de så önskar. De ska löpande granska
förbundsstyrelsens förvaltning och förbundets
räkenskaper samt i övrigt vidta sådana åtgärder
som behövs för en betryggande revision.
Mom 3 I sin årliga berättelse över granskningen
av förbunds styrelsens förvaltning och
förbundets räkenskaper ska revisorerna uttala

Mom 3 I sin årliga berättelse över granskningen
av förbundsstyrelsens förvaltning och
förbundets räkenskaper ska revisorerna uttala
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sig om resultat- och balansräkning samt
eventuellt förfarande om över- eller underskott
samt till- eller avstyrka ansvarsfrihet.
Revisionsberättelsen ska föreligga senast 10
april.

sig om resultat- och balansräkning samt
eventuellt förfarande om över- eller underskott
samt till- eller avstyrka ansvarsfrihet.
Revisionsberättelsen ska föreligga senast 10 april.

Mom 4 Om förbundsstyrelsen inte kan lämna
tillfredsställande förklaring över någon
synnerligen viktig anmärkning mot förvaltning
eller räkenskaper ska revisorerna snarast
underrätta kongress- och
förbundsrådsombuden samt regionstyrelserna.
Mom 5 Revisorerna har att föreslå arvoden för
förbundets valberedning.

11. STADGAR
§ 11 STADGAR
Mom 1 Utöver förbundets stadgar kan andra
förbundsorgan såsom exempelvis klubbar och
koncernsamverkan utfärda egna stadgar för det
egna verksamhetsområdet. Övriga
förbundsorgans stadgar ska följa förbundet
stadgar. Vid oenighet gällande stadgetolkning
mellan förbundets stadgar och andra
förbundsorgans stadgar gäller förbundets
stadgar.
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Mom 2 Ändring av förbundets stadgar kan ske
enligt två alternativ: dels vid kongressen med
minst två tredjedels majoritet, dels med enkel
majoritet av två på varandra följande kongresser
varav den ena ska vara ordinarie kongress.

Mom 2 Ändring av förbundets stadgar kan ske
enligt två alternativ: dels vid kongressen med
minst två tredjedels majoritet av kongressens
ledamöter, dels med enkel majoritet av två på
varandra följande kongresser varav den ena ska
vara ordinarie kongress.

Mom 3 Ändring av § 13 och detta moment kan
inte ske i annan ordning än som angetts i § 13
mom 1 beträffande förbundets upplösning.
Ändring av § 13 mom 1, som föranleds av
sammanslagning med annat förbund, kan dock
ske på kongress efter motion från
förbundsstyrelsen. För sådant beslut krävs att
minst två tredjedelar av kongressens ledamöter
är ense.
Mom 4 Mellan kongresserna tolkar
förbundsstyrelsen förbundets stadgar och kan ge
dispens från dessa i formella frågor.

12. ÄNDRING AV AVGIFTER
§ 12 ÄNDRING AV AVGIFTER
Mom 1 För ändring av avgifter för yrkesverksam
medlem krävs att minst två tredjedelar av
kongressens ledamöter är ense om beslutet.
Mom 2 Om förbundets ekonomi under löpande
kongressperiod väsentligt förändras på sätt som
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inte kunnat förutses av kongressen, kan
förbundsrådet efter motion från
förbundsstyrelsen besluta om temporär ändring
av avgifter. Sådant beslut gäller längst t o m
månaden efter nästföljande ordinarie kongress.

13. UPPLÖSNING ELLER SAMGÅENDE
§ 13 UPPLÖSNING ELLER SAMGÅENDE
Mom 1 För att förbundet ska kunna upplösas
fordras att motion om detta antas vid två på
varandra följande kongresser. Mellan de båda
kongresserna, av vilka en ska vara ordinarie, ska
minst sex månader ha förflutit och nytt val av
kongressombud ha skett. För sådant beslut
fordras att minst fem sjättedelar av kongressens
ledamöter är ense. Har beslut fattats om
upplösning ska förbundets tillgångar disponeras
enligt den sista kongressens beslut.
Mom 2 Beslut om samgående med annat
förbund kan ske enligt tvåalternativ: dels vid
kongressen med minst två tredjedels majoritet,
dels med enkel majoritet av två på varandra
följande kongresser. Mellan de båda
kongresserna ska minst sex månader ha förflutit
och nytt val av kongressombud ha skett.
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