Dagordningens punkt 18 – Vår organisation
Förbundsstyrelsens förslag till vissa förändringar i stadgarna
Förbundsstyrelsen har i sitt förslag till förändringar av stadgarna inhämtat synpunkter och
förslag från stadgekommittén, som tillsattes den 24 februari 2016. Dessa, tillsammans
med förbundsstyrelsens behandling av inkomna motioner, har medfört att förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta om vissa justeringar av stadgarna inom följande områden:
-

Att ansökan om medlemskap beroende på den tekniska utvecklingen kan ske på
olika sätt samt ett nytt moment om möjligheten att bli företrädd vid tvist.
Förtydligande om valbarhetskriterier för vissa val.
Konsekvensförändringar med anledning av att granskningskommittén upphör och att
uppgifterna övertas av revisorerna samt att antalet revisorer därmed behöver utökas.
Förtydligande att avdelnings valberedning ska bestå av ett udda antal ledamöter och
lika många ersättare samt att ersättares mandatperiod ska vara ett år.
Förtydligande om möjligheten att söka inträde i befintligt branschforum samt ändring i vilken månad branschforums årsmöte senast ska ske.
Förtydligande att ersättare i avtalsrådet inte är personliga.

Förbundsstyrelsens förslag motiveras och redovisas kortfattat nedan samt återges därefter
i en tvåspaltad del med markeringar som avser att göra det tydligt vilka förändringar som
föreslås. Markeringarna innebär att fet och kursiv stil i höger kolumn är förslag till förändringar. Understruken text i vänster kolumn är borttagen text i det nya förslaget. I konsekvens med förslag om nytt moment 6 i § 4 och att moment 9 i § 14 tas bort numreras
efterföljande moment om.
IF Metalls kongress 2014 beslutade att granskningskommittén upphör efter 2017 års
kongress. Som en konsekvens av att granskningskommittén upphör genomförs en del
redaktionella förändringar. I de moment granskningskommittén anges, stryks dessa. De
arbetsuppgifter som granskningskommittén haft tillförs revisorerna och deras ersättare.
Ikraftträdande av stadgarna
Förbundsstyrelsen föreslår följande ikraftträdande för stadgarna:
- Förslag till förändring av antalet revisorer behandlas av kongressen innan val av revisorer påbörjas. Beslutar kongressen att bifalla förslaget till förändring föreslås att
denna del omedelbart justeras och träder i kraft så att val av revisorer sker utifrån det
nya antalet.
Övriga förändringar av stadgarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.
§ 4 mom. 5 Ansökan och beslut om inträde
Då ansökan om inträde kan komma att ske på fler sätt med anledning av den tekniska utvecklingen föreslår förbundsstyrelsen att ett nytt stycke med följande lydelse ersätter de
två första styckena:
Den som vill bli medlem fyller i en inträdesansökan enligt förbundsstyrelsens anvisningar.
§ 4 nytt mom. 6 Företrädd
Förbundsstyrelsen värnar om det sammanhållna medlemskapet i förbundet och i arbetslöshetskassan och av den anledningen räknas medlemskapet från den första i inträdesmånaden, oavsett när inträdet sker.
För att motverka de situationer som kan uppstå när ansökan om medlemskap inkommer efter det att en tvist redan uppstått, föreslår förbundsstyrelsen en förändring av stadgarna så att medlemskapet ska vara gällande, precis som tidigare, från det att medlemsavgift har erlagts, samt godkänts av avdelningsstyrelsen, men med tillägget att möjligheten att bli företrädd i tvist gäller från den tidpunkt då inträdet inkommit till den fackliga
organisationen.
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Förbundsstyrelsen föreslår därför att § 4 tillförs ett nytt moment med följande lydelse:
Möjligheten att bli företrädd i tvist gäller från den tidpunkt då signerad inträdesansökan inkommit till den fackliga organisationen.
§ 14 mom. 4 Val av kongressombud m.m.
För att undvika jävsituationer för anställda samt att revisorsersättarna föreslås tjänstgöra
under kongressen som valberedare, vilket tidigare har utförts av granskningskommittén,
föreslår förbundsstyrelsen att tredje stycket får följande lydelse:
Valbara till kongressombud är samtliga aktiva medlemmar med undantag av ledamot av förbundsstyrelsen, revisorer, revisorsersättare och anställda i förbundet.
§ 18 mom. 1 Val av revisorer
Som en konsekvens av att granskningskommittén upphör, övertas granskningskommitténs uppgifter av revisorerna och deras ersättare. Detta innebär att antalet ordinarie revisorer behöver utökas. Förbundsstyrelsen föreslår att antalet ordinarie revisorer utökas till
fyra. Förändringen innebär att första styckets första mening får följande lydelse:
Ordinarie kongress väljer för nästföljande kongressperiod fyra revisorer och tre ersättare för att granska förbundsstyrelsens verksamhet och förbundets räkenskaper.
Förbundsstyrelsen föreslår att revisorsersättarna deltar i arbetet med att förbereda val
av valberedning och innebär att första styckets sista mening får följande lydelse:
Anställda i förbundet eller valda enligt § 14 mom. 6, revisorer och revisorsersättare
undantagna, är inte valbara som revisorer.
§ 18 mom. 2 Revisorernas uppgifter
I enlighet med kongressens beslut 2014 övertar revisorerna de uppgifter som framgår av
andra till femte styckena i § 14 mom. 9 med den justeringen att texten redigeras om så att
granskningskommittén ersätts av revisorerna.
Förbundsstyrelsen föreslår även att revisorsersättarna ska delta i arbetet med att förbereda val av valberedning och att det fjärde stycket därmed kompletteras med sådan text
och får följande lydelse:
Revisorerna har tillsammans med revisorsersättarna också till uppgift att under kongressen förbereda val av valberedning.
§ 19 mom. 7 Valberedning
Förbundsstyrelsen föreslår att förtydligande görs avseende antalet ersättare till valberedningen, eftersom det inte tydligt framgår att lika många ersättare som ordinarie och ordförande ska väljas. Även mandatperiodens längd för ersättare behöver förtydligas. Tredje
styckets andra och tredje meningar föreslås få följande lydelse:
Den består av ett udda antal ledamöter, varav en är ordförande, samt lika många ersättare. Mandatperioden för ordförande och ledamöter ska vara två år och för ersättare
ett år.
§ 21 mom. 1 Bildande och upplösning
Branschforum har funnits sedan 2011 men det har inte tidigare framgått i stadgarna om
möjligheten att söka inträde i befintligt branschforum. Förbundsstyrelsen föreslår därför
att första styckets andra mening får följande lydelse:
Beslut om bildande av, inträde i, eller utträde ur branschforum fattas av berörd avdelnings ordinarie representantskapsmöte.
§ 21 mom. 2 Verksamhetsområde och uppgift
Det har visat sig att det är praktiskt svårt för branschforum att genomföra sina årsmöten i
april på grund av avdelningarnas årsmöten i mars. Förbundsstyrelsen föreslår att tidpunkt
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för genomförandet av branschforums årsmöte ändras till före maj månads utgång. Andra
stycket föreslås därmed få följande lydelse:
Branschforum ska hålla minst två möten per år med inriktning på branschens frågor. Årsmöte för branschforumet ska genomföras före maj månads utgång.
§ 26 mom. 5 Val till avtalsrådet
Det behöver förtydligas i texten så att det framgår att valda ersättare till avtalsrådet inte är
personliga ersättare. Förbundsstyrelsen föreslår därför att andra styckets första mening får
följande lydelse:
Ombud och ersättare väljs.

Förslag till beslut
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att stadgarna § 4 mom. 5 får ett nytt första stycke, som ersätter de nuvarande två
första styckena, med lydelsen ”Den som vill bli medlem fyller i en inträdesansökan
enligt förbundsstyrelsens anvisningar.”
att stadgarna § 4 tillförs med ett nytt mom. 6 med lydelsen ”Möjligheten att bli företrädd i tvist gäller från den tidpunkt då signerad inträdesansökan inkommit till den
fackliga organisationen.”
att stadgarna § 14 mom. 4 tredje stycket får lydelsen ”Valbara till kongressombud är
samtliga aktiva medlemmar med undantag av ledamot av förbundsstyrelsen, revisorer, revisorsersättare och anställda i förbundet.”
att stadgarna § 18 mom. 1 första stycket får lydelsen ”Ordinarie kongress väljer för
nästföljande kongressperiod fyra revisorer och tre ersättare för att granska förbundsstyrelsens verksamhet och förbundets räkenskaper. Ersättarna inträder vid förhinder
för ordinarie revisor i den ordning kongressen fastställt. Anställda i förbundet eller
valda enligt § 14 mom. 6, revisorer och revisorsersättare undantagna, är inte valbara
som revisorer.”
att stadgarna § 18 mom. 2 kompletteras med ny text om revisorsersättarna med följande lydelse ”Revisorerna har tillsammans med revisorsersättarna också till uppgift
att under kongressen förbereda val av valberedning.”
att stadgarna § 19 mom. 7 tredje stycket får lydelsen ”Valberedningen väljs av årsmötet. Den består av ett udda antal ledamöter, varav en är ordförande, samt lika
många ersättare. Mandatperioden för ordförande och ledamöter ska vara två år och
för ersättare ett år. Efter ett år ska hälften av ledamöterna avgå. Året därpå avgår ordföranden och resten av ledamöterna.”
att stadgarna § 21 mom. 1 första stycket får lydelsen ”Ett branschforum kan bildas
när minst tre avdelningar så överenskommer. Beslut om bildande av, inträde i, eller
utträde ur branschforum fattas av berörd avdelnings ordinarie representantskapsmöte.”
att stadgarna § 21 mom. 2 andra stycket får lydelsen ”Branschforum ska hålla minst
två möten per år med inriktning på branschens frågor. Årsmöte för branschforumet
ska genomföras före maj månads utgång.”
att stadgarna § 26 mom. 5, andra stycket får lydelsen ”Ombud och ersättare väljs.
Mandatperioden fastställs av förbundsstyrelsen.”
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att förslag om antalet revisorer omedelbart justeras och träder i kraft inför de efterföljande valen av revisorer enligt stadgarna § 18 mom. 1
att övriga förslag till stadgeförändringar träder i kraft den 1 juli 2017.
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