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Paragraf Befintlig text Förslag till förändringar 

§7    

§7.1 Uppgift, 
sammansättning 

Mom 1 Förbundsrådet har till uppgift 

• att behandla förbundsstyrelsens årsredovisning och förbundsrevi-
sorernas berättelse samt till- eller avstyrka ansvarsfrihet för för-
bundsstyrelsen 

• 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 för-

bundsrådet sammankallats. 

Mom 1 Förbundsrådet har till uppgift 

• att behandla förbundsstyrelsens årsredovisning och förbundsrevi-
sorernas berättelse samt till- eller avstyrka ansvarsfrihet för för-
bundsstyrelsen 

• 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, mom 2. 
• att fatta beslut enligt § 9.6, samt 
• att vara diskussionsforum i andra viktiga frågor för vilka förbunds-

rådet sammankallats. 
 Mom 2 Förbundsrådets ledamöter är de av regionerna valda ombuden, 

förbundsstyrelsens ledamöter och förbundsrevisorerna. Förbundssty-
relsens suppleanter, förbundsrevisorernas suppleanter, valberedning-
ens ledamöter och suppleanter, kanslichef, förbundssekreterare, för-
handlingschef 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 ordfö-
rande och vice ordförande, om de ej är ordinarie ombud, närvarorätt 
med yttrande- och förslagsrätt. De av valberedningens ledamöter som 

Mom 2 Förbundsrådets ledamöter är de av regionerna valda ombuden, 
förbundsstyrelsens ledamöter och förbundsrevisorerna. Förbundssty-
relsens suppleanter, förbundsrevisorernas suppleanter, valberedning-
ens ledamöter och suppleanter, kanslichef, förbundssekreterare, för-
handlingschef och regionchefer ska kallas till förbundsrådet. De har då 
yttrande- och förslagsrätt, men inte rösträtt. Till förbundsrådsmöten 
där avtalsfrågor enligt § 7.3 mom. 2, första punkten, ska behandlas 
ska ledamöter i branschdelegationerna som ej är ombud och avtalsan-
svariga ombudsmän kallas. De har då yttrande- och förslagsrätt, men 
inte rösträtt. Till förbundsrådsmöten som inte behandlar avtalsfrågor 
enligt § 7.3 mom. 2, första punkten,  har branschdelegationernas ord-
förande och vice ordförande, om de ej är ordinarie ombud, närvarorätt 
med yttrande- och förslagsrätt. De av valberedningens ledamöter som 
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inte är ombud har yttrande- och förslagsrätt i de frågor som berör val-
beredningens uppdrag. 

inte är ombud har yttrande- och förslagsrätt i de frågor som berör val-
beredningens uppdrag. 

 Mom 3 Antalet ombud ska vara 130, som fördelas på regionerna i för-
hållande 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. 

Mom 3 Antalet ombud ska vara 130, som fördelas på regionerna i för-
hållande 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. 

 

 

Mom 4 Mandattid för ledamot i branschdelegation börjar med för-
bundsrådsmöte som behandlar avtalsfrågor enligt § 7.3 mom 2 och va-
rar fram till nästa förbundsrådsmöte som behandlar avtalsfrågor enligt § 7.3 
mom 2. 

Mandattiden för ledamot i delegationen för förbundsövergripande frå-
gor t ex pensionsfrågor börjar med förbundsrådets årsmöte och varar 
fram till nästa årsmöte. 

Mom 4 Mandattid för ledamot i branschdelegation börjar i och med 
valet  med förbundsrådsmöte som behandlar avtalsfrågor enligt § 7.3 
mom 2 och varar fram till nästa förbundsrådsmöte som behandlar av-
talsfrågor val enligt § 7.3 mom 2 tredje punkten. För redan påbörjade 
förhandlingar gäller att dessa slutförs av den tidigare valda delegat-
ionen.  

Mandattid för ledamot i delegationen för förbundsövergripande frågor 
t ex pensionsfrågor börjar med förbundsrådets årsmöte och varar fram 
till nästa årsmöte. 

 Mom 5 Mandattid för förbundsrådsombud och suppleant börjar med 
regionrådets årsmöte och varar fram till nästa årsmöte. 

Mom 5 Mandattid för förbundsrådsombud och suppleant börjar med 
regionrådets årsmöte och varar fram till nästa årsmöte. 

§7.2 Kallelse och 
handlingar 
 

(Inga ändringar) (Inga ändringar) 
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§7.3 
Förhandlingar 
 

Mom 1 Regionala avtalskonferenser 

Regionstyrelserna ska, inför varje avtalsrörelse, anordna regionala av-
talskonferenser. Till de regionala avtalskonferenserna ska alla yrkes-
verksamma medlemmar bjudas in. 

Mom 1 Regionala avtalskonferenser 

Regionstyrelserna ska, inför varje en avtalsrörelse med omförhandling 
av branschavtalen, anordna regionala avtalskonferenser i syfte att för-
bereda förhandlingarna och förankra avtalsfrågorna. Till de region-
ala avtalskonferenserna ska alla yrkesverksamma medlemmar bjudas 
in. Förbundsstyrelsen utfärdar anvisningar för regionala avtalskon-
ferenser inför varje sådan avtalsrörelse. 

 Mom 2 Förbundsråd 

Förbundsrådet fastställer förbundets mål och övergripande inriktning 
i avtalsförhandlingarna, behandlar avtalsmotioner samt väljer ledamö-
ter i branschdelegationerna och delegationen för förbundsövergri-
pande frågor, t ex pensionsfrågor. Förbundsrådet beslutar om antal 
branschdelegationer, sammansättningen av dessa samt antalet leda-
möter i respektive delegation efter förslag från förbundsstyrelsen. 

Mom 2 Förbundsråds behandling av avtalsfrågor 

Förbundsrådet 

• fastställer förbundets mål och övergripande inriktning i avtalsför-
handlingarna och behandlar avtalsmotioner. 

• beslutar om antal branschdelegationer, sammansättningen av dessa 
samt antalet ledamöter i respektive delegation efter förslag från för-
bundsstyrelsen. 

• väljer ledamöter i branschdelegationerna och delegationen för för-
bundsövergripande frågor, t.ex. pensionsfrågor. 

Avtalsrörelse kan genomföras enligt tidigare beslut om förhand-
lingar inleds inom två år från att första avtal tecknats i föregående 
avtalsrörelse och inför det har behandlats vid förbundsråd. 

 Mom 3 Branschdelegation 

Medlemmar, klubbar och regionstyrelser har rätt att nominera leda-
möter till förbundets branschdelegationer. Branschdelegationen före-
slår avtalskrav samt antagande eller förkastande av avtal till förbunds-
styrelsen. Branschdelegationen ska vid behov förankra sig inför 
framtagande av avtalsspecifika krav. Branschdelegationen utser inom 
sig en ordförande. Förbundsstyrelseledamot har förslags- och yttran-
derätt men inte rösträtt. Förbundsstyrelseledamot är inte valbar till 

Mom 3 Branschdelegation 

Medlemmar, klubbar och regionstyrelser har rätt att nominera ledamö-
ter till förbundets branschdelegationer. Branschdelegationen föreslår 
avtalskrav samt antagande eller förkastande av avtal till förbundsstyrel-
sen. Branschdelegation ska vid behov förankra sig inför framtagande av 
avtalsspecifika krav.  
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ordförande. Förbundet ska även ha en delegation för förbundsövergri-
pande frågor, t ex pensionsfrågor. 

Branschdelegationen utser inom sig en ordförande och en vice ordfö-
rande. 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. 

Av förbundsstyrelsen inom sig utsedd representant, förhandlingsle-
dare och förhandlingschef har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt 
vid delegationsmöte. 

 Mom 4 Förbundsstyrelsen 

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

Mom 4 Förbundsstyrelsen 

Förbundsstyrelsen har det övergripande ansvaret för samordning i för-
handlingsfrågor enligt § 6.3. Förbundsstyrelsen beslutar, efter rekom-
mendation från branschdelegation om att anta eller förkasta avtal och 
avtalskrav. Förbundsstyrelsen kan vid behov kalla in förbundsrådet. 
Förbundsstyrelsen beslutar om konflikt. Förbundsstyrelsen utser kan 
inom sig utse en ledamot till eller flera representanter till att följa ar-
betet i respektive branschdelegation. 

§7.4 
Förbundsråds-
utskott 

(Inga ändringar) (Inga ändringar) 

§7.5 Valberedning 
(Inga ändringar) (Inga ändringar) 
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§7.6 Dagordning 
 

Mom 1 Vid förbundsrådets årsmöte ska bl a följande ärenden behand-
las 

• 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 årsmö-
tet 

• förbundsstyrelsens årsberättelse och årsredovisning 
• förbundsrevisorernas revisionsberättelse 
• förfarande med överskott eller underskott i årsbokslutet 
• granskningsutskottets rapport 
• till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen 
• motioner, samt redovisning av de av förbundsstyrelsen under 

åretbesvarade 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. 

Mom 1 Vid förbundsrådets årsmöte ska bl a följande ärenden behand-
las 

• 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 årsmö-
tet 

• förbundsstyrelsens årsberättelse och årsredovisning 
• förbundsrevisorernas revisionsberättelse 
• förfarande med överskott eller underskott i årsbokslutet 
• granskningsutskottets rapport 
• till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen 
• motioner, samt redovisning av de av förbundsstyrelsen under året 

besvarade motionerna 
• arvoden 
• beslut om löner och anställningsvillkor för förbundets presidium 
• redovisning av konfliktfonden 
• avtalsmotioner. Gäller endast vid det förbundsråd som har att 

hantera avtalsfrågor enligt § 7.3 mom 2 första punkten. 
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• val av 
− beredningsutskott för nästkommande förbundsrådsperiod 
− ledamöter till branschdelegationer. Gäller endast vid det för-

bundsråd 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 re-

visorer 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. 

• fastställande av förbundets mål och övergripande inriktning i 
avtalsförhandlingarna. Gäller endast vid det förbundsråd som 
har att hantera avtalsfrågor enligt § 7.3 mom 2 första punkten. 

• 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 andra punkten. 

• val av 
− beredningsutskott för nästkommande förbundsrådsperiod 
− ledamöter till branschdelegationer. Gäller endast vid det för-

bundsråd som har att hantera avtalsfrågor enligt § 7.3 mom 2 
tredje punkten. 

− ledamöter till delegation för förbundsövergripande frågor för 
nästkommande förbundsrådsperiod 

− eventuella fyllnadsval till förbundsstyrelsen eller förbundets re-
visorer eller förbundets valberedning när antalet suppleanter ta-
gits i anspråk 

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

 Mom  2-4  (Inga ändringar) Mom  2-4  (Inga ändringar) 

§7.7 Röstning och 
personval 

(Inga ändringar) (Inga ändringar) 
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