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Stadgeändringspaket kongress 2019 

Paragraf Befintlig skrivning Ny skrivning förslag Kommentar 

§1.1  
Unionen är en medlemsstyrd organisation som 
värnar grundläggande demokratiska principer i 
samhället samt respekten för jämställdhet, jämlik-
het och mångfald samt alla människors lika värde. 
Förbundet är partipolitiskt obundet 

Unionen är en medlemsstyrd organisation som 
värnar verkar för grundläggande demokratiska 
principer i samhället samt respekten för jämställd-
het, jämlikhet och mångfald samt alla människors 
lika värde. Förbundet är partipolitiskt obundet 

Förstärkning av Unionens uppgift att 
inte bara värna utan även aktivt verka 
för de grundläggande demokratiska 
principerna i samhället.  

§3.3 mom 1 
Klubb kan bildas på arbetsplats med minst 5 med-
lemmar. Klubbens verksamhetsområde är normalt 
alla medlemmar på arbetsplatsen. (fortsättning av 
mom förändras ej) 

Mom 1 Klubb kan bildas på arbetsplats med minst 
5 medlemmar genom medlemsmöte. 

 Kallelse och dagordning till sådant medlems-
möte ska delges medlemmarna vid arbetsplatsen 
senast fjorton dagar i förväg. Övriga handlingar 
till detta möte delges medlemmarna senast sju 
dagar före mötet. 

Klubbens verksamhetsområde är normalt alla 
medlemmar på arbetsplatsen 

Förtydligade skrivningar för att för att 
tydliggöra reglering av när kallelse till 
medlemsmöte för att bilda klubb ska 
skickas. I nuläget är detta oreglerat. För-
slag innebär samma reglering som vid 
kallelse inför årsmöte  §3.5 mom3.  

§3.5 mom 3 
Styrelsen kallar till klubbmöte. Kallelse och dag-
ordning till årsmötet ska delges medlemmarna 
senast fjorton dagar i förväg. Till annat klubbmöte 
kallas medlemmarna senast fyra dagar i förväg. 

Styrelsen kallar till klubbmöte. Kallelse och dag-
ordning till årsmötet ska delges medlemmarna 
senast fjorton dagar i förväg. Övriga handlingar 
till årsmöte delges medlemmarna senast sju da-
gar före mötet. Till annat klubbmöte kallas med-
lemmarna senast fyra dagar i förväg. 

Tidigare inte funnits någon reglering 
hur sent handlingar till årsmötet behö-
ver delges medlemmarna. För att styrel-
sen ska kunna ta in motioner samt 
skicka ut dessa till medlemmarna före-
slås skrivning för tydlighet kring när öv-
riga handlingar senast ska delges med-
lemmar inför årsmöte. 
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§5.4 mom 8 
Det år förbundet håller ordinarie kongress ska 
regionrådet behandla de till regionen inkomna 
kongressmotioner. Samt regionstyrelsens eventu-
ellt egna motioner. 

Det år förbundet håller ordinarie kongress ska 
regionrådet behandla de till regionen inkomna 
kongressmotioner, samt regionstyrelsens eventu-
ellt egna motioner. 

Fel på skiljetecken. 

§5.6 mom 1 
Regionen årsmöte ska tillsätta ett utskott som tar 
emot och bereder nomineringar till ny valbered-
ning. Utskottets förslag till valberedning presente-
ras på innevarande årsmöte. 

Regionens årsmöte ska tillsätta ett utskott som tar 
emot och bereder nomineringar till ny valbered-
ning. Utskottets förslag till valberedning presente-
ras på innevarande årsmöte. 

Del av mom stryks för att ge utskottet 
bättre förutsättningar för att ta fram och 
bereda förslag till ny valberedning.  Idag 
har vissa regioner svårt att hinna med att 
utskottet bereder val under innevarande 
årsmöte. Med föreslagen stadgeändring 
kan man välja att låta utskottet presen-
tera sitt förslag under innevarande möte 
eller låta dem presentera sitt förslag först 
på nästkommande årsmöte. 

§5.7 mom 1 
Regionens årsmöte ska efter förslag av utskottet 
utse en valberedning med minst tre ledamöter. 
Valberedningens uppgift är att föreslå kandidater 
till de val årsmötet eller annat regionrådsmöte ska 
göra. Regionchef utser sekreterare till valbered-
ningen. 

Regionens årsmöte ska efter förslag av utskottet 
utse en valberedning med minst tre ledamöter. 
Valberedningens uppgift är att föreslå kandidater 
till de val årsmötet eller annat regionrådsmöte ska 
göra samt föreslå arvoden för uppdrag på reg-
ional nivå förutom valberedningen. Regionchef 
utser sekreterare till valberedningen. 

Tillägg för att tydliggöra regionala valbe-
redningens ansvar för att föreslå arvo-
den. Samma princip som på förbundsö-
vergripande nivå i §8.4 mom 1. 

§5.7 mom 5 
och mom 6  

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

Mom 6 Valberedningens förslag till de val region-
rådet ska göra och övriga inlämnade förslag på 
kandidater ska senast fjorton dagar före regionrå-
det sändas till regionrådets ledamöter. 

Mom 6 5 Valberedningens förslag till de val reg-
ionrådet ska göra och övriga inlämnade förslag på 
kandidater ska senast fjorton dagar före regionrå-
det sändas till regionrådets ledamöter. 

Mom 5 6 Fyllnadsval av regionens ledamöter till 
nationella organ kan göras av regionstyrelsen. 

Ändrad ordning på de två momenten. 
Ökar läsbarhet då man håller samman 
de moment som behandlar val vid reg-
ionens årsmöte.  
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§5.9 mom 3 
[…] Vid personval gäller att den som erhåller mer 
än hälft en av avgivna röster. […] 

Vid personval gäller att den som erhåller mer än  
hälft en hälften av avgivna röster. 

Fel avstavning 

§5.11 mom 2 
Revisorerna ska löpande granska styrelsens förvalt-
ning genom att ta del av protokoll och övriga hand-
lingar som berör verksamheten. Revisorerna har 
rätt att ta del av styrelsens handlingar när de så öns-
kar. 

Revisorerna ska löpande granska styrelsens för-
valtning genom att ta del av protokoll och övriga 
handlingar som berör verksamheten.  Revisorerna 
har även att föreslå arvode för regionens valbe-
redning. Revisorerna har rätt att ta del av styrel-
sens handlingar när de så önskar. 

Tillägg för att tydliggöra regionala revi-
sorernas ansvar för att föreslå arvoden 
för regionala valberedningen. Samma 
princip som på förbundsövergripande 
nivå i §10 mom 5. 

§6.2 mom 3 
Förbundets räkenskaper ska föras per kalenderår. 
Årsredovisning med bokslut och förbundsstyrel-
sens berättelse ska vara tillgängliga för revisorerna 
senast 1 april. 

Förbundets räkenskaper ska föras per kalenderår. 
Årsredovisning med bokslut och förbundsstyrel-
sens berättelse ska vara tillgängliga för revisorerna 
senast 1 april inför revisorernas behandling av 
revisionsberättelse. 

Ändring föreslås efter tidigare samtal 
med revisorerna. Datum i nuvarande 
stadgar är i princip omöjliga att tillgo-
dose. Undantag för revisorernas godkän-
nande har skett varje år. Korrigeringen 
innebär att revisorerna fortsatt kommer 
att ställa krav på att så snart det är möj-
ligt att få tillgång till handlingar, men 
datum stryks då detta inte är möjligt att 
följa. 

Även ändring rörande revisorer, se §10 
mom 3. 

§7 om 
Förhandling 

  Separat diskussion och beslutsunderlag 

§7.2 mom 1 
Årsmöte hålls under maj-juni månad. Förbunds-
styrelsen bestämmer tid och plats. Kallelse saka 

Årsmöte hålls under maj-juni månad. Förbunds-
styrelsen bestämmer tid och plats. Kallelse ska 

Tydliggörande att kallelse ska skickas till 
alla som närvarar på förbundsråd, men 
inte är ombud, dvs enligt §7.1 mom 2. 
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sändas till regionerna senast under november må-
nad. 

sändas till regionerna, nationella revisorer och 
valberedning senast under 30 november månad. 

Rörande datumangivelse harmonisering 
med §8.2 mom 1. 

§7.5 mom 5 
och 6 

Mom 5 Fyllnadsval av ledamöter till branschdele-
gationer och delegationen för förbundsövergri-
pande frågor kan göras av förbundsstyrelsen efter 
förslag från valberedningen. 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 för-
bundsrådets årsmöte eller annat förbunds-
rådsmöte ska företa och övriga inlämnade förslag 
på kandidater ska senast tio dagar före mötet sän-
das till förbundsrådets ledamöter, suppleanter och 
övriga enligt § 7.1 mom 2. 

Mom 7 Endast av valberedningen föreslagen kan-
didat eller kandidat som skriftligen föreslagits till 
valberedningen och som åter föreslås under års-
mötet är valbar. Alla förbundsrådsombud är dock 
valbara som mötesfunktionärer samt som ledamö-
ter i utskott. 

§7.6 

Mom 6  5 Valberedningens förslag till de val för-
bundsrådets årsmöte eller annat förbunds-
rådsmöte ska företa och övriga inlämnade förslag 
på kandidater ska senast tio dagar före mötet sän-
das till förbundsrådets ledamöter, suppleanter och 
övriga enligt § 7.1 mom 2. 

Mom 7  6 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 mötesfunktionärer samt som le-
damöter i utskott. 

§7.6 

Mom 5  7 Fyllnadsval av ledamöter till branschde-
legationer och delegationen för förbundsövergri-
pande frågor kan göras av förbundsstyrelsen efter 
förslag från valberedningen. 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 sen-
ast tre veckor innan förbundsstyrelsens möte. Val-
beredningen tar fram förslag på kandidater. 

Ändrad ordning på momenten för ökad 
läsbarhet genom att hålla samman de 
moment som hanterar val vid förbunds-
råd. 
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§7.6 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 
• […] 

Vid förbundsrådets årsmöte ska bl a följande 
ärenden behandlas 

• rapport angående val av förbundsrådsombud 
• upprop 
• årsmötets stadgeenliga kallande 
• fastställande av dagordning och arbetsordning 
• förbundsrådets genomförande 

Konsekvensändring av begrepp samt 
harmonisering med §8.5 och skrivning 
som finns för kongressen. Samma struk-
tur och reglering för båda mötena. Tyd-
ligare om detta uttrycks på samma sätt i 
stadgarna. 

OBS! Ytterligare ändringar i §7.6 mom 1 
rörande dagordningspunkter för avtals-
förbundsråd återfinns i separat besluts-
underlag för förändringar i stadgarna rö-
rande avtalsfrågor.  

§7.6 mom 1 
[…] Vid kongressår övertar kongressen de val 
som åligger förbundsrådets ordinarie årsmöte. 
Dock ej val av ledamöter till branschdelegationer. 

Vid kongressår övertar kongressen de val som ålig-
ger förbundsrådets ordinarie årsmöte. Dock ej val 
av ledamöter till branschdelegationer. 

Stryks då det numer genomförs för-
bundsråd även kongressår. 

§8.2 mom 1 
Kallelse till ordinarie kongress sänds till region-
erna senast 28 februari. 

Kallelse till ordinarie kongress sänds till region-
erna, nationella revisorer och valberedning senast 
28 februari 

Tydliggörande att kallelse ska skickas till 
alla som senare närvarar på förbundsråd, 
men inte är ombud, dvs enligt §8.1 mom 
3. 

§8.5 mom 1 
Val som åligger förbundsråd (§7.6) övertas av 
kongress. 

Val som åligger förbundsråd (§7.6)  övertas av 
kongress. 

Stryks då det numer genomförs för-
bundsråd även kongressår.  

§8.6 mom 2 
 […] För beslut krävs mer än hälft en av avgivna 
röster. […] 

För beslut krävs mer än hälft en hälften av av-
givna röster. 

Fel avstavning 
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§9.7 mom 1 
Motioner till kongressenska vara respektive region 
tillhanda senast 31 januari det år ordinarie kon-
gress äger rum. Regionstyrelsen ska yttra sig över 
motionerna. Yttranden ska, tillsammans med reg-
ionstyrelsens eventuella egna motioner, sändas ut 
med handlingarna till regionrådet för behandling. 
Motioner och yttranden från regionrådet ska vara 
förbundskontoret till handa senast 2 maj. 

Motioner till kongressen ska vara respektive reg-
ion 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 behand-
ling. Motioner och yttranden från regionrådet 
regionen ska vara förbundskontoret till handa 
senast 2 maj 

Fel sammanskrivning samt strykning av 
felskrivning. Beslut vid kongress 2015 
var att inte förändra den delen i paragra-
fen. Felskrivning uppkom efter kongres-
sen. Skrivning ska vara regionen. 

§10 mom 3 
I sin årliga berättelse över granskningen av för-
bundsstyrelsens förvaltning och förbundets räken-
skaper ska revisorerna uttala sig om resultat- och 
balansräkningen samt eventuellt förfarande om 
över- eller underskott samt till- eller avstyrka an-
svarsfrihet. Revisionsberättelsen ska föreligga sen-
ast 10 april.  

I sin årliga berättelse över granskningen av för-
bundsstyrelsens förvaltning och förbundets räken-
skaper ska revisorerna uttala sig om resultat- och 
balansräkningen samt eventuellt förfarande om 
över- eller underskott samt till- eller avstyrka an-
svarsfrihet.  Revisionsberättelsen ska föreligga sen-
ast 10 april. Revisionsberättelsen ska finnas med i 
handlingar till förbundsrådet. 

Förslag efter tidigare diskussion med re-
visorerna. Strykning av datumangivelse 
för att underlätta hanteringen och för-
tydliga att huvudsyftet med paragrafen 
är att säkra  att förbundsrådet ska få 
kompletta underlag för sin behandling 
av dagordningspunkten.  
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