Dagordningens punkt 18 – Vår organisation
Förbundsstyrelsens förslag till vissa förändringar av stadgarna
Nuvarande stadgar

Förslag till ny stadgetext

Inträde i förbundet
§ 4 Att bli medlem
Mom. 1 Verksamhetsområde
Mom. 2 Rätt till medlemskap
Mom. 3 Medlemskap i a-kassan
Mom. 4 Studerandemedlemskap
Mom. 5 Ansökan och beslut om inträde
Mom. 6 Överklagande
Mom. 7 Hedersmedlemskap
§ 4 Att bli medlem
Mom. 5
Ansökan och beslut om inträde
Den som vill bli medlem fyller i och undertecknar en inträdesansökan, som lämnas till
klubben, avdelningens ombud på arbetsplatsen
eller till avdelningskontoret.

§ 4 Att bli medlem
Mom. 1 Verksamhetsområde
Mom. 2 Rätt till medlemskap
Mom. 3 Medlemskap i a-kassan
Mom. 4 Studerandemedlemskap
Mom. 5 Ansökan och beslut om inträde
Mom. 6 Företrädd
Mom. 7 Överklagande
Mom. 8 Hedersmedlemskap
§ 4 Att bli medlem
Mom. 5
Ansökan och beslut om inträde
Den som vill bli medlem fyller i en inträdesansökan enligt förbundsstyrelsens anvisningar.
(…)

Förbundsstyrelsen kan besluta att inträdesansökan även kan ske på annat sätt.
(…)
§ 4 Att bli medlem
Mom. 6
Företrädd
Möjligheten att bli företrädd i tvist gäller från
den tidpunkt då signerad inträdesansökan
inkommit till den fackliga organisationen.
Förbundets centrala verksamhet
§ 14 Kongressen
Mom. 1 Uppgift
Mom. 2 Extra kongress
Mom. 3 Kongressombud
Mom. 4 Val av kongressombud m.m.
Mom. 5 Utlysande och kallelse
Mom. 6 Val av förbundsstyrelse, revisorer m.m.
Mom. 7 Valberedning
Mom. 8 Beslut på kongressen
Mom. 9 Granskningskommitté
Mom. 10 Centrala lönekommittén
Mom. 11 Ansvarsfrihet och arvoden
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§ 14 Kongressen
Mom. 1 Uppgift
Mom. 2 Extra kongress
Mom. 3 Kongressombud
Mom. 4 Val av kongressombud m.m.
Mom. 5 Utlysande och kallelse
Mom. 6 Val av förbundsstyrelse, revisorer m.m.
Mom. 7 Valberedning
Mom. 8 Beslut på kongressen
Mom. 9 Centrala lönekommittén
Mom. 10 Ansvarsfrihet och arvoden
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§ 14 Kongressen
Mom. 4
Val av kongressombud m.m.
(…)

§ 14 Kongressen
Mom. 4
Val av kongressombud m.m.
(…)

Valbara till kongressombud är samtliga aktiva
medlemmar med undantag av ledamot av
förbundsstyrelsen, revisorer och anställda
ombudsmän.

Valbara till kongressombud är samtliga aktiva
medlemmar med undantag av ledamot av förbundsstyrelsen, revisorer, revisorsersättare och
anställda i förbundet.

§ 14 Kongressen
Mom. 6
Val av förbundsstyrelse, revisorer m.m.

§ 14 Kongressen
Mom. 6
Val av förbundsstyrelse, revisorer m.m.

Ordinarie kongress väljer för en mandatperiod
som motsvarar kongressperioden:
– förbundsordförande
– vice förbundsordförande
– förbundssekreterare
– avtalssekreterare
– ledamöter i förbundsstyrelsen
– revisorer
– granskningskommitté
– centrala lönekommittén
– valberedning
– ersättare för samtliga ledamöter i förbundsstyrelsen, för revisorerna, granskningskommittén, centrala lönekommittén samt
valberedning.
§ 14 Kongressen
Mom. 9
Granskningskommitté
(…)

Ordinarie kongress väljer för en mandatperiod
som motsvarar kongressperioden:
– förbundsordförande
– vice förbundsordförande
– förbundssekreterare
– avtalssekreterare
– ledamöter i förbundsstyrelsen
– revisorer
– centrala lönekommittén
– valberedning
– ersättare för samtliga ledamöter i förbundsstyrelsen, för revisorerna, centrala lönekommittén samt valberedning.

§ 18 Revision
Mom. 1
Val av revisorer
Ordinarie kongress väljer för nästföljande
kongressperiod tre revisorer och lika många
ersättare för att granska förbundsstyrelsens
verksamhet och förbundets räkenskaper.
Ersättarna inträder vid förhinder för ordinarie
revisor i den ordning kongressen fastställt.
Anställda eller valda enligt § 14 mom. 6,
revisorer undantagna, är inte valbara som
revisorer.

§ 18 Revision
Mom. 1
Val av revisorer
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.

(…)

(…)
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§ 14 Kongressen
Mom. 9
Granskningskommitté
Granskningskommitténs uppdrag är att granska
hur förbundsstyrelsen verkställt beslut tagna på
senaste ordinarie kongress samt eventuella extra
kongresser.

§ 18 Revision
Mom. 2
Revisorernas uppgifter
(…)

Granskningskommittén ska påbörja sitt arbete i
god tid före kongressen och tillse att kongressombuden får tillfälle att ge synpunkter på den
verksamhet som genomförts under kongressperioden. Granskningskommittén ska därefter
avge en skriftlig redovisning av sin granskning
som ska vara avdelningarna och kongressombuden till handa senast sex veckor före kongressens öppnande.
På kongressen ska granskningskommittén föredra sin granskning inkluderande eventuella inkomna synpunkter från kongressombud och avdelningar samt till- eller avstyrka ansvarsfrihet
för den gångna kongressperioden utifrån sitt
uppdrag.
Kommittén har också till uppgift att under kongressen förbereda val av valberedning.

Revisorernas uppdrag är att granska hur förbundsstyrelsen verkställt beslut tagna på senaste
ordinarie kongress samt eventuella extra kongresser.
Revisorerna ska påbörja sitt arbete i god tid före
kongressen och tillse att kongressombuden får
tillfälle att ge synpunkter på den verksamhet som
genomförts under kongressperioden. Revisorerna ska därefter avge en skriftlig redovisning
av sin granskning som ska vara avdelningarna
och kongressombuden till handa senast sex
veckor före kongressens öppnande.
På kongressen ska revisorerna föredra sin
granskning inkluderande eventuella inkomna
synpunkter från kongressombud och avdelningar
samt till- eller avstyrka ansvarsfrihet för den
gångna kongressperioden utifrån sitt uppdrag.

Revisorerna har tillsammans med revisorsersättarna också till uppgift att under kongressen förbereda val av valberedning.
(…)

Förbundets lokala verksamhet
§ 19 Avdelning
Mom. 7
Valberedning
(…)

§ 19 Avdelning
Mom. 7
Valberedning
(…)

Valberedningen väljs av årsmötet. Den består av
en ordförande samt ett jämnt antal ordinarie
ledamöter och lika många ersättare. Mandatperioden ska vara två år. Efter ett år ska hälften
av ledamöterna avgå. Året därpå avgår ordföranden och resten av ledamöterna.

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.

(…)
(…)
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§ 21 Branschforum
Mom. 1
Bildande och upplösning
Ett branschforum kan bildas när minst tre
avdelningar så överenskommer. Beslut om
bildande av, eller utträde ur, branschforum fattas
av berörd avdelnings ordinarie representantskapsmöte.

§ 21 Branschforum
Mom. 1
Bildande och upplösning
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.

(…)

(…)

§ 21 Branschforum
Mom. 2
Verksamhetsområde och uppgift
(…)

§ 21 Branschforum
Mom. 2
Verksamhetsområde och uppgift
(…)

Branschforum ska hålla minst två möten per år
med inriktning på branschens frågor. Ett av
mötena, som ska hållas före april månads
utgång, utgör också årsmöte för branschforumet.

Branschforum ska hålla minst två möten per år
med inriktning på branschens frågor. Årsmöte
för branschforumet ska genomföras före maj
månads utgång.

Avtalsråd och förhandlingar
§ 26 Lönerörelser och förhandlingar
Mom. 5
Val till avtalsrådet
(…)

§ 26 Lönerörelser och förhandlingar
Mom. 5
Val till avtalsrådet
(…)

Ombud och två ersättare för denne väljs.
Mandatperioden fastställs av förbundsstyrelsen.

Ombud och ersättare väljs. Mandatperioden
fastställs av förbundsstyrelsen.

(…)

(…)
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