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Protokoll, bilaga 2

Stadgar för Sveriges Ingenjörer
Fastställda av fullmäktige 2017
Gäller från och med 2017-11-22
1

Allmänna bestämmelser

11
111

Ändamål
Sveriges Ingenjörer är de högskoleutbildade ingenjörernas och teknologernas
intresseorganisation.
Förbundets syfte är att tillvarata medlemmarnas intressen i frågor av betydelse för deras
anställningsförhållanden, utbildning och yrkesutövning.

112

12
121

Förbundet har som huvuduppgifter
att

stärka de högskoleutbildade ingenjörernas konkurrenskraft, ge medlemmarna
individuellt stöd och som arbetsmarknadspart föra deras talan

att

driva frågan om kvalitet i de högskoleutbildade ingenjörernas utbildning

att

hävda teknikens samt de högskoleutbildade ingenjörernas betydelse för välstånd och
utveckling.

Organisation
Förbundets centrala verksamhet handhas av fullmäktige, förbundsstyrelsen och
förbundskansliet.
Särskilda centrala uppgifter handhas av valberedningen och revisorerna.

122

Förbundets regionala verksamhet handhas av distrikten.

123

Förbundets lokala verksamhet handhas av lokalavdelningarna och kontaktmännen.

13
131

Dokument
Fullmäktige skall i Valordningen fastställa de föreskrifter som krävs för att genomföra val av
fullmäktige enligt artikel 321-329.

132

Fullmäktige skall i Instruktion för Sveriges Ingenjörers konfliktfond fastställa de föreskrifter
som krävs för att förvalta fonden.

133

Fullmäktige skall i Instruktion för Sveriges Ingenjörers Utlandsfond fastställa de föreskrifter
som krävs för att förvalta fonden.

134

Varje medlem eller grupp av medlemmar har rätt att väcka ärende i förbundet (lämna
medlemsförslag).
Förbundsstyrelsen skall fastställa föreskrifter för medlemsförslag.
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2

Medlemskap och avgifter

21
211

Villkor
Rätt till medlemskap i förbundet har den som har avlagt ingenjörsexamen omfattande minst
180 högskolepoäng vid svensk högskola eller den som har likvärdig utländsk examen och har
svensk anknytning. Förbundsstyrelsen får efter särskild prövning bevilja annan person
medlemskap.

212

Rätt till medlemskap i förbundet har den som genomgår ingenjörsutbildning som skall leda
fram till ingenjörsexamen om minst 180 högskolepoäng vid svensk högskola (teknolog).

213

Fullmäktige får efter förslag från förbundsstyrelsen utse den som särskilt har verkat för
förbundets ändamål till hedersmedlem.

214

Förbundsstyrelsen skall fastställa föreskrifter för förbundets medlemsrekrytering.

22
221

Inträde
Ansökan om medlemskap i förbundet skall vara skriftlig.

222

Inträde skall beviljas från och med den första dagen i månaden då ansökan inkom till
förbundskansliet, eller den första dagen i en senare månad enligt den sökandes val.
Förbundsstyrelsen får inför hot om eller under pågående arbetsmarknadskonflikt besluta om
undantag härifrån.

23
231

Lojalitet
Medlem skall vara lojal mot förbundet, följa dess stadgar och respektera dess beslut och
överenskommelser.

24
241

Individuell förhandlingshjälp
Medlem har rätt att erhålla individuell förhandlingshjälp, utom i fråga som uppkommit innan
inträde beviljades, efter tre månader räknat från och med den dag då ansökan om medlemskap
eller återinträde inkom till förbundskansliet. Förbundsstyrelsen eller förbundsdirektören får i
enskilt fall besluta om undantag härifrån.

25
251

Avgifter
Medlem enligt artikel 211 och 212 skall betala av fullmäktige och förbundsstyrelsen
fastställda avgifter.

252

Den som beviljas inträde efter den 1 januari skall för varje återstående hel kalendermånad av
verksamhetsåret betala en tolftedel av fullmäktige fastställd medlemsavgift.

253
254

Medlem får ansöka om reduktion av medlemsavgift. Reduktion får beviljas endast med
utgångspunkt i medlemmens inkomst av tjänst.
Förbundet återbetalar inte erlagda avgifter till den som har utträtt eller uteslutits ur förbundet.

255

Förbundsstyrelsen skall fastställa föreskrifter för reduktion av avgifter.

26
261

Utträde
Anmälan om utträde ur förbundet skall vara skriftlig.

262

Utträde skall beviljas i och med utgången av den kalendermånad då anmälan om utträde
inkom till förbundskansliet. Förbundsstyrelsen får i enskilt fall besluta om undantag härifrån.
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27
271

Uteslutning
Förbundsstyrelsen får utesluta medlem som är illojal.
Åtgärd som medlem vidtar som företrädare för annat legitimt intresse på grund av
tjänsteåliggande eller yrkesplikt får inte åberopas som illojalitet.
Förbundsstyrelsen skall ge medlem som föreslås bli utesluten tillfälle att yttra sig innan beslut
fattas.
För att utesluta medlem krävs beslut med två tredjedels majoritet av samtliga
förbundsstyrelseledamöter.

272

Medlem som inte betalar fastställda avgifter skall uteslutas.

273

Förbundsstyrelsen skall fastställa föreskrifter för uteslutning.

28
281

Återinträde
Den som har uteslutits enligt artikel 271 får beviljas återinträde endast genom beslut av
förbundsstyrelsen.

282

Den som har uteslutits enligt artikel 272 skall beviljas återinträde när tidigare inte betalda
avgifter regleras. Förbundsstyrelsen får i enskilt fall besluta om undantag härifrån.

29
291

Övergångsbestämmelser
Medlem som har betalat avgift för ständigt medlemskap i Svenska Teknologföreningen är
även framdeles befriad från medlemsavgift, utom den del som skall avsättas till förbundets
konfliktfond.
Anmärkning
Denna bestämmelse upphör automatiskt att gälla när förbundet inte längre har någon medlem
enligt denna artikel.

292

Medlem som när dessa stadgar träder ikraft (1993-11-17) är befriad från avgifter enligt 1980
års stadgar, § 5, mom 8 är även framdeles befriad från medlemsavgift.
Utdrag ur 1980 års stadgar, § 5, mom 8
Medlem är från och med det verksamhetsår vederbörande fyller sjuttiofem år befriad från
avgifter under förutsättning att medlemmen de tjugo föregående verksamhetsåren varit
medlem och under denna tid fullgjort sina skyldigheter gentemot förbundet.
Anmärkning
Denna bestämmelse upphör automatiskt att gälla när det inte längre finns någon medlem
enligt denna artikel.

293

Medlem som när dessa stadgar träder ikraft (2008-11-26) är befriad från avgifter enligt beslut
av Ingenjörsförbundet är även framdeles befriad från medlemsavgift.
Anmärkning
Denna bestämmelse upphör automatiskt att gälla när det inte längre finns någon medlem
enligt denna artikel.

S:\LED\Fullmäktige\FUM17\08_protokoll\arbetsmapp\FUM17 protokoll bil 2 stadgar.docx

Ingenjörsfullmäktige 2017
Sammanträdesdatum 2017-11-19/21

4 (14)

Protokoll, bilaga 2
3
311

Fullmäktige
Fullmäktige är förbundets högsta beslutande organ.

32
321

Val av fullmäktige
Medlemmarna enligt artikel 211 väljer åttioen fullmäktigeledamöter. Ledamot väljs för fyra år
räknat från och med den 1 augusti valåret.

322

Medlemmarna enligt artikel 212 utser inom sig fjorton fullmäktigeledamöter. Ledamot utses
för ett år räknat från och med den 1 januari.

323

Val av åttioen fullmäktigeledamöter skall ske slutet.
Valbar är varje medlem enligt artikel 211.
Rösträtt har varje medlem enligt artikel 211. Varje röstberättigad har en röst.

324

Nominering av kandidat till fullmäktige skall ske av valkorporation eller av
valmansgruppering.

325

Valkorporation skall vara distrikt, grupp av distrikt, lokalavdelning eller grupp av
lokalavdelningar. Valkorporation får även vara sammanslutning av minst tvåhundra
medlemmar enligt artikel 211 som är förenade av gemensamt intresse inom förbundets
verksamhetsområde.
Valkorporation skall upprätta endast en kandidatlista som skall anmälas till valberedningen.
Varje valkorporation har rätt att delta i valet om valkorporationen och dess kandidater har
godkänts av valberedningen.

326

Valmansgruppering bildas av minst fem medlemmar enligt artikel 211. Varje medlem enligt
artikel 211 har rätt att ingå i endast en valmansgruppering.
Valmansgruppering skall nominera endast en kandidat som skall anmälas till valberedningen.
Varje valmansgruppering har rätt att delta i valet om valmansgrupperingen och dess kandidat
har godkänts av valberedningen.

327

Val skall ske genom att medlem röstar på kandidatlista eller kandidat för valmansgruppering.
Mandaten tilldelas ett efter annat den kandidatlista eller kandidat för valmansgruppering som
för varje gång uppvisar det största jämförelsetalet.
Kandidatlista som erhållit lika många mandat som kandidatlistan upptar namn och kandidat
för valmansgruppering som erhållit mandat deltar inte längre i mandatfördelningen.
Jämförelsetalet för kandidatlista erhålls genom att röstetalet för varje gång delas med det tal
som motsvarar dubbla antalet mandat, som kandidatlistan redan erhållit, ökat med ett.
Jämförelsetalet för kandidat för valmansgruppering är röstetalet. Uppkommer lika
jämförelsetal skall företrädet avgöras genom lottning av valberedningen.
Den röstande har rätt att avge personröst genom att markera endast en kandidat på
kandidatlistan.
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Personligt röstetal skall fastställas bara för kandidat som fått personröst från fler än P procent
av dem som röstat på kandidatlistan. Talet P skall fastställas i Valordningen.
Invalsordningen för kandidaterna inom en kandidatlista skall i första hand vara efter personligt
röstetal, och den kandidat som har högst röstetal tar första plats i ordningen. Har flera
kandidater lika röstetal skall deras inbördes ordning vara densamma som på kandidatlistan.
Därefter skall invalsordningen för kandidater utan personligt röstetal vara densamma som
deras inbördes ordning på kandidatlistan.
328

Fullmäktigeledamot som är vald enligt artikel 321 och som under mandatperioden avsäger sig
eller av annan anledning inte kan fullfölja uppdraget ersätts av närmaste person i tur på
kandidatlistan med hänsyn till invalsordningen enligt artikel 327.
Fullmäktigeledamot som är vald enligt artikel 321 och som under mandatperioden inte kan
närvara vid ett fullmäktigemöte ersätts vid detta möte av närmaste person i tur på
kandidatlistan med hänsyn till invalsordningen enligt artikel 327.
Om någon ytterligare person på kandidatlistan inte finns lämnas mandatet obesatt under resten
av mandatperioden. Samma gäller vid avsägelse från fullmäktigeledamot från
valmansgruppering.
Fullmäktigeledamot som är utsedd enligt artikel 322 och som under mandatperioden avsäger
sig eller av annan anledning inte kan fullfölja uppdraget ersätts av medlem som utses enligt
artikel 322.
Avsägelse eller anmälan om förhinder att närvara vid ett fullmäktigemöte skall vara skriftlig.

329

Fullmäktigeledamot som är vald enligt artikel 321 och som väljs till förbundsstyrelseledamot
ersätts i fullmäktige under den period för vilket det senare valet gäller av närmaste person i tur
på kandidatlistan med hänsyn till invalsordningen enligt artikel 327.
Om någon ytterligare person på kandidatlistan inte finns lämnas mandatet obesatt under den
period för vilket valet till förbundsstyrelseledamot gäller. Samma gäller vid val av
fullmäktigeledamot från valmansgruppering.
Fullmäktigeledamot och ersättare som är utsedd enligt artikel 322 och som väljs till
förbundsstyrelseledamot ersätts i fullmäktige av medlem som utses enligt artikel 322.

33
331

Fullmäktiges möten
Fullmäktige skall hålla ordinarie möte en gång årligen under november månad.
Förbundsstyrelsen skall skicka ut kallelse senast trettio dagar och föredragningslista och
handlingar senast femton dagar före mötet.
Förbundsstyrelsen skall skicka ut sin och förbundsdirektörens verksamhetsberättelse och
ekonomiska berättelse och revisorernas berättelse för det närmast föregående verksamhetsåret
senast den 31 maj.
Förbundsstyrelsen skall skicka ut kallelse, föredragningslista, handlingar samt
förbundsstyrelsens och förbundsdirektörens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse
och revisorernas berättelse för det närmast föregående verksamhetsåret till ersättare när denna
person utsetts.
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332

Fullmäktige skall hålla extra möte om förbundsstyrelsen beslutar det, om minst en fjärdedel av
samtliga fullmäktigeledamöter eller samtliga revisorer skriftligen begär det eller om
revisorerna beslutar att inte tillstyrka ansvarsfrihet.
Mötet skall hållas inom en månad räknat från och med den dag då begäran från
fullmäktigeledamöterna eller revisorerna inkom till förbundskansliet eller då revisorerna beslöt
att inte tillstyrka ansvarsfrihet.
Förbundsstyrelsen skall skicka ut kallelse senast femton dagar och föredragningslista och
handlingar senast sju dagar före mötet.
Förbundsstyrelsen skall skicka ut kallelse, föredragningslista, handlingar samt
förbundsstyrelsens och förbundsdirektörens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse
för det närmaste föregående verksamhetsåret till ersättare när denna person utsetts.

333

Förbundsstyrelseledamöterna och förbundsdirektören har närvarorätt, yttranderätt och
yrkanderätt vid fullmäktiges möten.
Valberedningens ordförande och revisorerna har närvarorätt vid fullmäktiges möten och
yttranderätt i ärenden inom valberedningens respektive revisorernas ansvarsområde.
Varje medlem har närvarorätt vid fullmäktiges möten. Fullmäktige får inför behandling av
visst ärende eller grupp av ärenden besluta om undantag härifrån.

334

Fullmäktige är beslutfört när minst hälften av dess samtliga ledamöter är närvarande.
Vid omröstning har endast de närvarande fullmäktigeledamöterna rösträtt.
Beslut skall fattas med enkel majoritet av antalet röstande ledamöter om inte dessa stadgar
föreskriver annat. Omröstning skall vara öppen utom vid val, där den skall vara sluten om
votering har begärts eller om antalet nominerade överstiger antalet poster som skall besättas.
Vid lika röstetal gäller den mening som mötesordföranden biträder som beslut men vid val
skall företrädet avgöras genom lottning av mötesordföranden.
Vid sluten votering skall röstsedel för att vara giltig uppta lika många namn på valbara
personer som valet avser. Valbar är envar som har nominerats av valberedningen eller
närvarande fullmäktigeledamot och som enligt dessa stadgar är valbar.
Vid fullmäktiges möten skall protokoll föras. Protokollet skall justeras av mötesordföranden
och protokolljusterarna.
Förbundsstyrelseledamöterna och förbundsdirektören har rätt att anteckna sin särskilda mening
i protokollet.
Valberedningens ordförande och revisorerna har rätt att anteckna sin särskilda mening i
protokollet i ärenden inom valberedningens respektive revisorernas ansvarsområde.

335

Motion till fullmäktiges ordinarie möte får väckas av varje medlem eller grupp av medlemmar.
Motion får bara innehålla ett ämne.
För att behandlas av fullmäktige skall motion vara skriftlig och förbundskansliet tillhanda
senast den 31 augusti jämnt år.
Förbundsstyrelsen skall till fullmäktige avge skriftligt yttrande över motion.

S:\LED\Fullmäktige\FUM17\08_protokoll\arbetsmapp\FUM17 protokoll bil 2 stadgar.docx

Ingenjörsfullmäktige 2017
Sammanträdesdatum 2017-11-19/21

7 (14)

Protokoll, bilaga 2

336

Vid ordinarie möte får ärende upptas på föredragningslistan genom beslut med två tredjedels
majoritet av antalet närvarande fullmäktigeledamöter.
Ärende som avser ändring av dessa stadgar eller upplösning av förbundet skall för att kunna
behandlas vara upptaget på den utskickade föredragningslistan.

337

Vill fullmäktigeledamot inhämta upplysning om sakförhållande inom förbundets
verksamhetsområde får ledamoten vid ordinarie möte ställa skriftlig eller muntlig fråga till
förbundsstyrelsen. Frågan skall ha ett bestämt innehåll.
För att besvaras av förbundsstyrelsen skall skriftlig fråga vara förbundskansliet tillhanda
senast sju dagar före mötet.
Vill ledamot ställa muntlig fråga får den framföras vid fullmäktiges frågestund.
Förbundsstyrelsen skall muntligen besvara frågan vid fullmäktiges frågestund.

338

För att bereda ärende på föredragningslistan får fullmäktige inom sig utse utskott.
Val av valberedning skall beredas av särskilt utskott.

34
341

Ärenden vid fullmäktiges möten
Vid ordinarie möte jämnt år skall följande ärenden behandlas
• upprop och justering av röstlängd
• val bland fullmäktigeledamöterna av mötesordförande och ersättare
• val av mötessekreterare och ersättare
• val bland fullmäktigeledamöterna av protokolljusterare tillika rösträknare
• fastställande av föredragningslistan
• mötets stadgeenliga utlysande
• fastställande av mötesordning
• förbundsstyrelsens och förbundsdirektörens verksamhetsberättelse för det närmast
föregående verksamhetsåret
• förbundsstyrelsens och förbundsdirektörens ekonomiska berättelse för det närmast
föregående verksamhetsåret
• revisorernas berättelse för det närmast föregående verksamhetsåret
• fastställande av resultaträkningar och balansräkningar och beslut om disposition av
överskott eller täckning av underskott
• ansvarsfrihet för förbundsstyrelseledamöterna och förbundsdirektören för det närmast
föregående verksamhetsåret
• frågestund
• val av särskilt utskott
• motioner
• övriga ärenden som har upptagits på den utskickade föredragningslistan
• ärenden som har upptagits på föredragningslistan enligt artikel 336
• budget för det närmast följande verksamhetsåret
• avgifter för det närmast följande verksamhetsåret
• arvode till förbundsstyrelse, valberedning och revisorer
• val av förbundsstyrelseledamöter
• val av valberedningsledamöter
• val av revisorer och ersättare.
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342

Vid ordinarie möte udda år skall följande ärenden behandlas
• upprop och justering av röstlängd
• val bland fullmäktigeledamöterna av mötesordförande och ersättare
• val av mötessekreterare och ersättare
• val bland fullmäktigeledamöterna av protokolljusterare tillika rösträknare
• fastställande av föredragningslistan
• mötets stadgeenliga utlysande
• fastställande av mötesordning
• förbundsstyrelsens och förbundsdirektörens verksamhetsberättelse för det närmast
föregående verksamhetsåret
• förbundsstyrelsens och förbundsdirektörens ekonomiska berättelse för det närmast
föregående verksamhetsåret
• revisorernas berättelse för det närmast föregående verksamhetsåret
• fastställande av resultaträkningar och balansräkningar och beslut om disposition av
överskott eller täckning av underskott
• ansvarsfrihet för förbundsstyrelseledamöterna och förbundsdirektören för det närmast
föregående verksamhetsåret
• frågestund
• val av särskilt utskott
• övriga ärenden som har upptagits på den utskickade föredragningslistan
• ärenden som har upptagits på föredragningslistan enligt artikel 336
• verksamhetsinriktning för de två närmast följande verksamhetsåren
• budget för det närmast följande verksamhetsåret
• avgifter för det närmast följande verksamhetsåret
• arvode till förbundsstyrelse, valberedning och revisorer
• val av förbundsstyrelseledamöter
• val av valberedningsledamöter
• val av revisorer och ersättare.

343

Vid extra möte skall följande ärenden behandlas
• upprop och justering av röstlängd
• val bland fullmäktigeledamöterna av mötesordförande och ersättare
• val av mötessekreterare och ersättare
• val bland fullmäktigeledamöterna av protokolljusterare tillika rösträknare
• fastställande av föredragningslistan
• mötets stadgeenliga utlysande
• fastställande av mötesordning
• övriga ärenden som har upptagits på den utskickade föredragningslistan
• ärenden enligt artikel 332.
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4
411

Förbundsstyrelse
Förbundsstyrelsen leder förbundets verksamhet enligt dessa stadgar och fullmäktiges beslut.

42
421

Förbundsstyrelse
Förbundsstyrelsen består av förbundsordföranden, förste vice förbundsordföranden, andre vice
förbundsordföranden och ytterligare tolv ledamöter.

422

Förbundsstyrelseledamöterna väljs vid fullmäktiges ordinarie möte för tiden till och med
fullmäktiges ordinarie möte två år senare.
Förbundsordföranden, förste vice förbundsordföranden och andre vice förbundsordföranden
väljs jämnt år av samtliga fullmäktigeledamöter. Valbar är varje medlem enligt artikel 211
utom den som för samma period har valts till valberedningsledamot, revisor eller ersättare för
revisor eller den som är anställd av förbundet.
Fem förbundsstyrelseledamöter väljs jämnt år och fem förbundsstyrelseledamöter väljs udda
år av de fullmäktigeledamöter som har valts enligt artikel 321. Valbar är varje medlem enligt
artikel 211 utom den som för samma period har valts till valberedningsledamot, revisor eller
ersättare för revisor eller den som är anställd av förbundet.
En förbundsstyrelseledamot väljs jämnt år och en förbundsstyrelseledamot väljs udda år av de
fullmäktigeledamöter som har utsetts enligt artikel 322. Valbar är varje medlem enligt artikel
212 utom den som är anställd av förbundet.
Fyllnadsval efter avgången förbundsstyrelseledamot förrättas vid fullmäktiges närmast
följande möte.

423

Förbundsstyrelsen sammanträder på kallelse av förbundsordföranden eller när minst sju av
dess ledamöter begär det.
Förbundsdirektören har närvarorätt, yttranderätt och yrkanderätt vid förbundsstyrelsens
sammanträden.

424

Förbundsstyrelsen är beslutför när minst hälften av dess samtliga ledamöter, bland dem en av
förbundsordföranden, förste vice förbundsordföranden eller andre vice förbundsordföranden är
närvarande. Beslut skall fattas med enkel majoritet av antalet röstande ledamöter. Omröstning
skall vara öppen. Vid lika röstetal gäller den mening som sammanträdesordföranden biträder
som beslut.
Förbundsstyrelsen får fatta beslut per capsulam om dess samtliga ledamöter är eniga om
beslutet.
Vid förbundsstyrelsens sammanträden skall protokoll föras. Protokollet skall justeras av
sammanträdesordföranden.
Förbundsdirektören har rätt att anteckna sin särskilda mening i protokollet.
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425

Förbundsstyrelsen skall
• varje år fastställa en arbetsordning för förbundsstyrelsens arbete och instruktion till
förbundsdirektören enligt artikel 624
• bereda fullmäktiges ärenden och genomföra dess beslut
• varje år senast den 31 mars tillsammans med förbundsdirektören till revisorerna avge
verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för det närmast föregående
verksamhetsåret. Den ekonomiska berättelsen skall innehålla resultaträkningar,
balansräkningar, finansieringsanalyser och förslag till disposition av överskott eller
täckning av underskott
• besluta i principiella ärenden
• utse förbundets ombud
• besluta vem som skall företräda förbundets aktieinnehav
• fastställa förbundskansliets organisation
• anställa och entlediga förbundsdirektören
• fastställa verksamhetsmål för det närmast följande verksamhetsåret
• fastställa verksamhetsbudget för det närmast följande verksamhetsåret
• fastställa riktlinjer för placering av förbundets tillgångar
• besluta vem som får teckna förbundets firma
• fastställa arvode och regler för kostnadsersättning för ordförande och ledamot i grupp och
delegation
• granska presidiets och förbundsordförandens protokoll.

426

Förbundsstyrelsen har rätt att köpa och sälja fast egendom samt utta pantbrev och upplåta
pantbrev i densamma.

427

Förbundsstyrelsen får inför befarad eller under pågående arbetsmarknadskonflikt, om
fullmäktige inte hinner sammanträda, fastställa extra avgift för att bestrida konfliktkostnader.

428

Förbundsstyrelsen får bemyndiga presidiet, förbundsordföranden, delegation och
förbundsdirektören att besluta i ärende eller grupp av ärenden.

43
431

Presidium
Presidiet förbereder förbundsstyrelsens sammanträden, får mellan förbundsstyrelsens
sammanträden besluta i brådskande ärenden enligt artikel 425 och skall besluta i de ärenden
eller grupp av ärenden som förbundsstyrelsen bemyndigat det att avgöra.

432

Presidiet består av förbundsordföranden, förste vice förbundsordföranden och andre vice
förbundsordföranden.

433

Presidiet sammanträder på kallelse av förbundsordföranden eller när förste vice
förbundsordföranden och andre vice förbundsordföranden begär det.
Förbundsdirektören har närvarorätt, yttranderätt och yrkanderätt vid presidiets sammanträden.
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434

Presidiet är beslutfört när två av dess ledamöter är närvarande. Beslut skall fattas med enkel
majoritet av antalet röstande ledamöter. Omröstning skall vara öppen. Vid lika röstetal gäller
den mening som sammanträdesordföranden biträder som beslut.
Presidiet får fatta beslut per capsulam om dess samtliga ledamöter är eniga om beslutet.
Beslut i ärende enligt artikel 425 skall anmälas till förbundsstyrelsen vid dess närmast följande
sammanträde.
Vid presidiets sammanträden skall protokoll föras. Protokollet skall justeras av
sammanträdesordföranden och anmälas till förbundsstyrelsen.
Förbundsdirektören har rätt att anteckna sin särskilda mening i protokollet.

44
441

Förbundsordförande
Förbundsordföranden leder förbundsstyrelsens och presidiets arbete, får mellan
förbundsstyrelsens eller presidiets sammanträden besluta i brådskande ärenden enligt artikel
425 och skall besluta i de ärenden eller grupp av ärenden som förbundsstyrelsen bemyndigat
denne att avgöra.

442

Vid förfall för förbundsordföranden övertas dennes uppgifter av förste vice
förbundsordföranden och vid förfall även för denne av andre vice förbundsordföranden.

443

Beslut av förbundsordföranden skall fattas efter samråd med förbundsdirektören.
Beslut i ärende enligt artikel 425 skall anmälas till förbundsstyrelsen vid dess närmast följande
sammanträde.
Över beslut av förbundsordföranden skall protokoll föras. Protokollet skall justeras av
förbundsordföranden och anmälas till förbundsstyrelsen.
Förbundsdirektören har rätt att anteckna sin särskilda mening i protokollet.

45
451

Grupp
Förbundsstyrelsen får tillsätta grupp vilken skall bereda särskilt ärende eller särskild grupp av
ärenden.

452

När förbundsstyrelsen tillsätter grupp skall den fastställa direktiv för dess arbete.

453

Ordförande i och ledamot av grupp skall utses av förbundsstyrelsen.

46
461

Delegation
Förbundsstyrelsen får utse delegation vilken skall genomföra visst uppdrag.

462

När förbundsstyrelsen utser delegation skall den fastställa direktiv för dess uppdrag.

463

Ordförande i och ledamot av delegation skall utses av förbundsstyrelsen.
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5
511

Distrikt, lokalavdelning, kontaktperson och teknologråd
Distrikt, lokalavdelning, kontaktperson och teknologråd skall tillvarata medlemmarnas
intressen.
Lokalavdelning och kontaktperson skall som lokal arbetstagarorganisation föra medlemmarnas
talan.

52
521

Distrikt
Förbundets distriktsindelning fastställs av förbundsstyrelsen.

522

Distrikt bildas och utgörs av de medlemmar vars intressen det skall tillvarata.

53
531

Lokalavdelning
Lokalavdelning får vara arbetsplatsanknuten, regional eller riksomfattande.

532

Lokalavdelning bildas och utgörs av de medlemmar vars intressen den skall tillvarata.

54
541

Kontaktperson
Vid arbetsplats där lokalavdelning saknas får förbundsstyrelsen utse kontaktperson.

55
551

Teknologråd
Teknologrådet bildas och utgörs av de fjorton fullmäktigeledamöter som har utsetts enligt artikel
322 samt de två förbundsstyrelseledamöter som har valts av de fullmäktigeledamöter som har
utsetts enligt artikel 322.

552

Teknologrådet skall tillvarata intressen för medlemmarna enligt artikel 212.

56
561

Ansvar och befogenheter
Förbundsstyrelsen skall fastställa distrikts, lokalavdelnings, kontaktpersons och teknologråds
ansvar och befogenheter.

57
571

Instruktioner och normalstadgar
Förbundsstyrelsen skall fastställa instruktion för distrikt, normalstadgar för lokalavdelning,
instruktion för kontaktperson och instruktion för teknologrådet.

6
611

Förbundskansli
Förbundskansliet verkställer förbundsstyrelsens, presidiets och förbundsordförandens beslut.

62
621

Förbundsdirektör
Förbundsdirektören leder och ansvarar för förbundskansliets verksamhet.

622

Förbundsdirektören skall bereda förbundsstyrelsens, presidiets och förbundsordförandens
ärenden.

623

Förbundsdirektören skall besluta i de ärenden eller grupp av ärenden som förbundsstyrelsen
bemyndigat denne att avgöra.

624

Förbundsstyrelsen skall varje år fastställa en instruktion till förbundsdirektören.
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7
711

Valberedning
Valberedningen bereder fullmäktiges val av de förbundsstyrelseledamöter som är medlemmar
enligt artikel 211 och revisorer, bereder fullmäktiges beslut om arvoden och regler för
kostnadsersättning till förbundsstyrelse, valberedning och revisorer samt genomför val av
fullmäktige.
Valberedningens ordförande och vice ordförande beslutar vid behov om utformningen av
kostnadsersättning till förbundsstyrelse, inom ramen för fullmäktiges beslut om regler för
kostnadsersättning.

72
721

Valberedning
Valberedningen består av ordförande, vice ordförande och ytterligare fem ledamöter.

722

Valberedningsledamöterna väljs vid fullmäktiges ordinarie möte för tiden till och med
fullmäktiges ordinarie möte två år senare.
Valberedningens ordförande och tre valberedningsledamöter väljs jämnt år och
valberedningens vice ordförande och två valberedningsledamöter väljs vid fullmäktiges
ordinarie möte udda år av samtliga fullmäktigeledamöter. Valbar är varje medlem enligt
artikel 211 utom den som för samma period valts till förbundsstyrelseledamot, revisor eller
ersättare för revisor eller den som är anställd av förbundet.
Fyllnadsval efter avgången valberedningsledamot förrättas vid fullmäktiges närmast följande
möte.

723

Valberedningen sammanträder på kallelse av ordföranden. Vid förfall för ordföranden övertas
dennes uppgifter av vice ordföranden.

724

Valberedningen är beslutför när minst hälften av dess samtliga ledamöter, bland dem
ordföranden eller vice ordföranden, är närvarande. Beslut skall fattas med enkel majoritet av
antalet röstande ledamöter. Omröstning skall vara öppen. Vid lika röstetal gäller den mening
som sammanträdesordföranden biträder som beslut. Valberedningens beslut skall biträdas av
minst fyra av dess ledamöter.
Valberedningen får fatta beslut per capsulam om dess samtliga ledamöter är eniga om beslutet.
Vid valberedningens sammanträden skall protokoll föras. Protokollet skall justeras av
sammanträdesordföranden.

725

Valberedningen skall skicka ut sina nomineringar senast femton dagar före fullmäktiges
ordinarie möte och senast sju dagar före fullmäktiges extra möte.

8
811

Revisorer
Revisorerna granskar förbundets årsredovisning och räkenskaper samt förbundsstyrelsens och
förbundsdirektörens förvaltning.

82
821

Revisorer
Antalet revisorer är tre varav en skall vara auktoriserad. För varje revisor skall finnas en
personlig ersättare. Ersättaren för den auktoriserade revisorn skall vara auktoriserad revisor.
Revisorerna och ersättarna väljs vid fullmäktiges ordinarie möte för tiden till och med
fullmäktiges ordinarie möte två år senare.

822
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Två revisorer och ersättare väljs jämnt år och en revisor och ersättare väljs udda år av samtliga
fullmäktigeledamöter. Den auktoriserade revisorn och dennes ersättare väljs jämnt år. Valbar
är varje medlem enligt artikel 211 utom den som för samma period valts till
förbundsstyrelseledamot, valberedningsledamot eller den som är anställd av förbundet. Den
auktoriserade revisorn och dennes ersättare behöver dock inte vara medlem i förbundet.
Fyllnadsval efter avgången revisor eller ersättare förrättas vid fullmäktiges närmast följande
möte.
823

Revisorerna har rätt att ta del av räkenskaper och övriga handlingar när de så önskar och skall i
övrigt vidta sådana åtgärder som krävs för en betryggande revision.

824

Revisorerna skall varje år före den 30 april till förbundsstyrelsen överlämna sin berättelse över
granskningen av förbundets verksamhet och räkenskaper.
Berättelsen skall innehålla yttrande över förbundsstyrelsens och förbundsdirektörens
verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse och förslag i frågan om ansvarsfrihet för
förbundsstyrelseledamöterna och förbundsdirektören.

83
831

Verksamhetsår och räkenskapsår
Förbundets verksamhetsår och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

832

Förbundets räkenskaper skall föras enligt god redovisningssed.

9

Stadgeändring och upplösning

91
911

Stadgeändring
För att ändra dessa stadgar, utom artikel 111, 112, 912-914, 921 och 922, krävs antingen
beslut med två tredjedels majoritet av samtliga fullmäktigeledamöter vid ett ordinarie möte
eller likalydande beslut med enkel majoritet av antalet röstande fullmäktigeledamöter vid två
ordinarie möten direkt efter varandra.

912

För att ändra artikel 111 och 112 krävs likalydande beslut med enkel majoritet av antalet
röstande fullmäktigeledamöter vid två ordinarie möten direkt efter varandra.

913

För att ändra artikel 912-914, 921 och 922 krävs likalydande beslut med två tredjedels
majoritet av samtliga fullmäktigeledamöter vid två ordinarie möten direkt efter varandra.
Mellan dessa möten skall val av fullmäktige ha ägt rum.

914

Tidpunkten när stadgeändringen skall träda ikraft skall beslutas med enkel majoritet av antalet
röstande fullmäktigeledamöter vid det möte när det sista beslutet att ändra stadgarna fattas.

92
921

Upplösning
För att upplösa förbundet krävs likalydande beslut med två tredjedels majoritet av samtliga
fullmäktigeledamöter vid två ordinarie möten direkt efter varandra. Mellan dessa möten skall
val av fullmäktige ha ägt rum.

922

Tidpunkten när upplösningen skall ske och hur förbundets tillgångar och skulder skall
disponeras efter upplösningen skall beslutas med enkel majoritet av antalet röstande
fullmäktigeledamöter vid det möte när det sista beslutet att upplösa förbundet fattas.
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