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Allmänt

§ 1 Förbundets ändamål och uppgifter

1. Försvarsförbundet är en facklig organisation för verk-
samma inom försvaret och närstående verksamhets-
områden.

2. Förbundet har till uppgift:

att driva medlemmarnas ekonomiska, sociala, yrkesmäs-
siga och andra fackliga intressen, samt därvid särskilt 
beakta jämställdhet mellan kvinnor och män,

att genom utbildningsverksamhet ge kunskaper som 
 stärker det fackliga arbetet och
att genom sina verkställande organ representera medlem-

marna och föra deras talan.

3.  Förbundet organiserar alla på arbetsplatsen oavsett 
befattning, arbetsuppgifter eller utbildning, det vill säga 
vi är ett vertikalt förbund.

4.  Förbundet är partipolitiskt obundet.

5.  Förbundet är medlem i Tjänstemännens central- 
organisation, TCO.

§ 2 Grundläggande värderingar

1. FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter är 
grundläggande för den fackliga verksamheten.

2.  Alla människor har lika värde och därmed rättighe-
ter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande 
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller  
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annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell lägg-
ning eller ålder.

§ 3 Organisation

1. Förbundet utövar sin verksamhet genom följande  
organ:

• kongressen
• förbundsmötet
• förbundsstyrelsen
• föreningarna

2. Vid val inom förbundet ska en allsidig sammansättning 
eftersträvas.

3.  Försvarsförbundet centralt är personuppgiftsansvarigt 
och ansvarar för all behandling av personuppgifter i 
förbundet.

§ 4 Medlemskap

1. Alla anställda inom förbundets verksamhetsområde 
har rätt att beviljas inträde i förbundet som aktiv  
medlem om inte medlemskap av särskilda skäl bör 
vägras.

 Övriga verksamma inom förbundets verksamhetsom-
råde kan beviljas inträde i förbundet som aktiv med-
lem enligt förbundsstyrelsens bestämmande.

2. Medlemskap beviljas enligt de anvisningar som för-
bundsstyrelsen utfärdar.
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3.  Medlem som lämnat förbundets verksamhetsområde 
ska uppmanas att söka medlemskap i det förbund som 
har kollektivavtal på den nya arbetsplatsen och där-
med lämna Försvarsförbundet.

 Vid övergång till annat TCO-förbunds verksamhets-
område kan förbundsstyrelsen besluta om särskilda 
rutiner.

4. Aktiv medlem, som på grund av pensionering i någon 
form avgår helt från sin anställning har rätt att kvarstå 
i förbundet som pensionärsmedlem enligt de anvis-
ningar som förbundsstyrelsen utfärdar.

§ 5 Medlemmarnas rättigheter och  
 skyldigheter

1. Aktiv medlem har yttrande-, förslags- och rösträtt 
samt är valbar till förtroendeuppdrag inom förbundet. 
Pensionärsmedlem har yttrande- och förslagsrätt men 
inte rösträtt. Pensionärsmedlem kan inneha förtroen-
deuppdrag inom förbundet men inte företräda förbun-
det gentemot arbetsgivaren.

2. En medlem har rätt att genom sin förening begära 
hjälp i frågor som faller inom föreningens verksam-
hetsområde. Denna rätt gäller inte frågor som upp-
kommit innan inträde beviljades.

3. En medlem som anser sig felaktigt behandlad av  
Försvarsförbundet kan skriftligen begära att förbunds-
styrelsen prövar ärendet. Medlem kan av förbunds-
styrelsen medges närvara vid ärendets behandling och 
har då yttranderätt.
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4. En medlem kan efter beslut av förbundsstyrelsen få 
rättshjälp för att tillvarata sina intressen som  
sammanhänger med anställningen.

5.	 En	medlem	har	rätt	att	få	konfliktersättning	vid	arbets-
marknadskonflikt	enligt	bestämmelser	som	fastställts	av	
förbundsstyrelsen.

6. Varje medlem ska:

 • verka för förbundets sammanhållning och utveckling
 • rätta sig efter stadgeenligt fattade beslut och
 • vara lojal mot förbundet och dess beslutande organ.

7. En medlem är skyldig att fortlöpande uppdatera sina 
uppgifter om arbetsplats, lön och kontaktuppgifter 
såsom adress, e-post och mobilnummer samt bekräfta 
vilka kontaktsätt som accepteras.

§ 6  Utträde, uteslutning och återinträde

1. En medlem, som önskar utträda ur förbundet, ska 
inlämna en skriftlig utträdesanmälan. Utträden och 
uteslutning hanteras enligt de anvisningar som  
förbundsstyrelsen utfärdar.

2.  En medlem, som under tre månader utan giltig orsak 
inte har betalat fastställd förbundsavgift ska uteslutas 
ur förbundet. Pensionärsmedlem utesluts då avgiften 
till förbundet inte betalats trots två påminnelser.

3. Den som uteslutits ur förbundet på grund av bristande 
betalning ska före återinträde betala resterande avgifter.
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4. En medlem, som uppenbarligen kränker förbundets 
anseende, motverkar dess syften eller begår svårare 
brott mot dessa stadgar, kan av förbundsstyrelsen 
uteslutas ur förbundet. Förbundsstyrelsen ska före 
ärendets avgörande höra berörd föreningsstyrelse. 
Medlemmen ska beredas tillfälle att avge förklaring i 
ärendet. Den som har uteslutits ur förbundet men anser 
att beslutet inte har skett i stadgeenlig ordning, kan 
överklaga beslutet till kongressen eller förbundsmötet.

5. Medlem som utträder eller utesluts ur förbundet  
förlorar därmed alla sina rättigheter i förbundet.

6. Vid återinträde räknas medlemskap från och med  
senaste inträdesdatum.

§ 7 Avgifter

1. Medlem betalar fastställd förbundsavgift från och med 
den månad medlemmen inträtt i förbundet.

2. En medlem kan medges befrielse från förbundsavgiften 
enligt de anvisningar som förbundsstyrelsen utfärdar.

3.  Föreningen får bidrag för sin administration med ett 
belopp som fastställs av kongressen.

4. Förbundsstyrelsen har rätt att, om extraordinära för-
hållanden kräver det, besluta om extra uttaxering.

5. Förbundsstyrelsen utfärdar de anvisningar som erfordras 
för redovisning av medlemmar och avgifter.
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Föreningarna

§ 8 En förenings verksamhet

1. Förbundsstyrelsen beslutar om inrättande av förening 
och bestämmer dess verksamhetsområde.

2. För att en förening ska få bildas fordras att den omfat-
tar minst 15 aktiva medlemmar.

§ 9 En förenings uppgift

1. En förening har till uppgift:

att inom föreningens verksamhetsområde företräda 
 medlemmarna i frågor, som enligt stadgarna åvilar 
 förbundet,
att  verkställa de uppdrag och beslut som meddelas av  

förbundsstyrelsen,
att  värva medlemmar till förbundet,
att  sprida facklig kunskap till medlemmarna,
att  sprida kännedom om förbundet, dess vision och  

ändamål samt verksamhetsinriktning samt
att  informera om vikten av medlemskap i en a-kassa.
att  värna gemenskapen för alla förbundets medlemmar på 

orten.

2. Om en förening vill påkalla förhandling eller vidta 
åtgärd utanför dess verksamhetsområde ska frågan 
underställas förbundsstyrelsen.

3.  Föreningen är medhjälpare i förbundets behandling av 
personuppgifter och ska följa de policys och styrdoku-
ment som förbundet utfärdar. Föreningen ska säker-



FÖRSVARSFÖRBUNDETS STADGAR 2019 | 9

ställa att alla förtroendevalda erinras om den sekretess 
som rör personuppgifter samt hur behandling får ske.

 
§ 10 Föreningsstyrelsen

1. Föreningen leds av en styrelse. Styrelsen består normalt 
av fem ledamöter. Som ersättare för dessa utses minst 
en suppleant. Årsmötet kan besluta om minskning 
av antalet styrelseledamöter till tre eller utökning till 
högst elva.

 Mandattiden är:

• för ordförande två år
• för övriga styrelseledamöter två år 
• för suppleant ett år 

 Ordföranden väljs direkt av årsmötet. Vice ordförande, 
sekreterare, kassör samt övriga funktionärer utses av 
styrelsen.

 
 Vid bildande av förening eller då hela styrelsen av 

annan anledning ska väljas ska halva antalet styrelse-
ledamöter väljas för ett år och återstående antal för 
två år. Om ansvarsfrihet inte beviljas, ska val av hela 
antalet styrelseledamöter och suppleanter ske. 

2. Styrelsen är beslutsmässig, då minst två tredjedelar av 
antalet ledamöter är närvarande.

3. Styrelsens uppdrag är:

att vara förbindelselänk mellan medlemmarna och  
förbundsstyrelsen,

att  genomföra verksamheten i enlighet med stadgar,  
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verksamhetsinriktning och övriga fattade beslut,
att med uppmärksamhet följa de frågor, som är av vikt för 

medlemmarna och bevaka deras intressen,
att ansvara för de fackliga utbildningsfrågornas 
 handläggning inom föreningen,
att svara för föreningens informationsverksamhet,
att svara för samverkan och förhandlingsverksamhet 

inom föreningens verksamhetsområde,
att förbereda ärenden, som ska behandlas av föreningen 

eller överlämnas till förbundet, varvid i det senare fallet 
ärendet ska åtföljas av nödvändigt underlag,

att hålla förbundet underrättad om sin sammansättning, 
valda revisorer och revisorsuppleanter, platsombud 
(motsvarande) samt valberedning och

att tillse att uppgifterna i förbundets medlemsregister är  
aktuella och riktiga vad gäller föreningens medlem-
mar. 

att  erinra förtroendevalda om dataskyddslagstiftningens 
(GDPR) regler och krav.

4. Ordföranden samordnar verksamheten inom styrelsen 
och utfärdar kallelse till föreningens möten. 

 
Ordföranden är föreningens representant vid even-
tuell personuppgiftsincident och stödjer förbundet i 
hanteringen av densamma. Observera dataskyddslag-
stiftningens (GDPR) tidskrav.

5. Styrelsen är ansvarig för riktigheten av lämnade upp-
gifter.
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§ 11 Föreningens förvaltning

1. Föreningsstyrelsen utser de personer som ska teckna 
firma	för	föreningen.	Alla	utbetalningar	ska	attesteras	
av	en	firmatecknare	utöver	kassören.

2. Kassören har i förvaltningshänseende till uppgift:

att föra föreningens räkenskaper och upprätta bokslut och
att	 verkställa	 av	 firmatecknaren	 attesterade	 utbetalning-

ar.

3. Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för  
föreningens medel och förvaltning. Medel, som inte 
behövs för löpande utgifter, ska vara placerade på be-
tryggande sätt.

4. Föreningens räkenskaper förs per kalenderår och ska 
överlämnas till revisorerna senast den 1 februari.

§ 12 Revision

1. För granskning av föreningens räkenskaper och styrel-
sens förvaltning utser årsmötet två revisorer och minst 
en revisorssuppleant.

2. Revisionsberättelse över det gångna årets räkenskaper 
och förvaltning ska överlämnas till föreningsstyrelsen 
senast den 15 februari.

3. Revisionsberättelse ska innehålla förslag om ansvars-
frihet.

4. Eventuella förslag till arvoden ska avges av revisorerna.
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§ 13 Föreningsmöten

1. Föreningsmötet är föreningens högsta beslutande  
organ. Föreningsmöte utöver årsmötet ska hållas när 
omständigheterna så kräver. Föreningen bör hålla 
minst ett medlems-/informationsmöte utöver årsmötet 
per år.

2. Extra föreningsmöte ska hållas om minst 10 % av före- 
ningens aktiva medlemmar begärt det. Vid extra fören-
ingsmöte får till behandling endast upptagas de frågor 
för vilka föreningsmötet utlysts.

3. Årsmöte ska hållas senast den 15 mars. Kallelse till 
årsmötet ska utfärdas senast tre veckor i förväg.

 Kallelse ska tillställas alla aktiva medlemmar,  
pensionärsmedlemmarna underrättas på lämpligt sätt.

 Vid årsmöte ska följande ärenden avhandlas:

• fråga om mötet är behörigen utlyst
• verksamhetsberättelse
• revisionsberättelse
• fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
• fastställande av föreningens budget
• motioner och styrelsens yttrande
• val av ordförande
• val av styrelseledamöter och minst en suppleant
• val av revisorer och minst en suppleant
• val av valberedning

4.  Medlem har rätt att inkomma med motion till års-
mötet. Motion ska vara styrelsen tillhanda senast två 
veckor före årsmötet.
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5.  Röstning på distans kan ske enligt anvisningar som 
förbundsstyrelsen utfärdar.

 Om mer än 25 % av föreningens medlemmar har annan  
arbetsort än den där förening har sitt säte ska distans-
röstning tillämpas.

6. Röstning får inte utövas genom fullmakt. 

7.  Beslut fattas normalt med acklamation såvida inte  
omröstning begärs. Begärs omröstning i valärenden 
ska denna ske i sluten form. Vid lika röstetal avgörs 
frågan genom lottning. Vid distansröstning gäller sär-
skilda anvisningar. 

 Styrelsen har inte rösträtt i frågor som rör ansvarsfri-
het eller val av revisor.

§ 14 Kompletterande föreningsstadgar

1.	 Om	 en	 förening	finner	 behov	 av	 särskilda	 förenings-
stadgar, som är avsedda att komplettera förbundets 
stadgar, ska sådana beslutas vid föreningens årsmöte. 

 Dessa stadgar får inte i något avseende strida mot  
förbundets stadgar.

2. Beslut om sådana kompletterande stadgar, lik-
som ändringar i dessa, kräver för beslutets giltighet 
två tredjedelars majoritet vid årsmötet och slutligt  
godkännande av förbundsstyrelsen. 

§ 15 Upplösning av en förening

1. Förbundsstyrelsen beslutar, efter framställan från för-
ening, om dess upplösning.
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Förbundsstyrelsen kan även upplösa en förening som 
saknar medlemmar utan särskild hemställan från  
föreningen.

2. En förening som under mer än två år har mindre än 
sju aktiva medlemmar ska upplösas av förbundsstyrel-
sen.

3.  En förening som inte genomfört årsmöte de senaste 
två åren kan upplösas av förbundsstyrelsen.

4. Vid upplösning av en förening beslutar förbundsstyrel-
sen om hur det ska förfaras med föreningens medlem-
mar och tillgångar.
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Förbundsstyrelsen

§ 16 Sammansättning och åligganden

1. Förbundsstyrelsen, som har sitt säte i Stockholm, 
leder förbundets verksamhet och är under tiden mel-
lan kongresserna förbundets högsta beslutande organ 
utom då förbundsmötet sammanträder. 

2.  Förbundsstyrelsen ska bestå av förbundsordförande, 
en vice förbundsordförande samt ytterligare tre leda-
möter.

 Som ersättare för ledamöterna väljs två suppleanter, 
som inträder i förbundsstyrelsen enligt av kongres-
sen fastställd turordning. Suppleanterna ska kallas till 
samtliga sammanträden med förbundsstyrelsen och 
ha yttranderätt även om vederbörande inte tjänstgör.

 Avgår ordinarie ledamot under kongressperioden in-
träder suppleant med högst röstetal vid kongressen 
som ordinarie ledamot.

 Vid uppkommen vakans för vice förbundsordförande 
utser förbundsstyrelsen inom sig ersättare.

 Avgår förbundsordföranden under kongressperioden 
inträder vice förbundsordförande till dess att ny för-
bundsordförande valts.

 Personalens fackliga organisationer vid förbundets 
kansli har rätt att utse en representant att delta vid 
förbundsstyrelsens sammanträden. Sådan represen-
tant äger yttrande- och förslagsrätt och rätt att få sin 
särskilda mening antecknad till protokollet.

3. Förbundsstyrelsens presidium utgörs av förbundsord-
föranden och vice förbundsordföranden.

4. Förbundsordföranden har till uppgift att kalla till för-
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bundsstyrelsens sammanträden, att vid dessa leda för-
handlingarna samt övervaka att beslut fattas i enlighet 
med förbundets stadgar och verkställs i enlighet med 
förbundsstyrelsens direktiv.

 Ordförandeuppdraget ska vara ett heltidsuppdrag om 
inte styrelsen och förbundsordföranden särskilt över-
enskommer om annat.

5. Förbundsstyrelsens uppdrag är:

att  verkställa kongressens och förbundsmötets beslut,
att  förbereda ärenden som ska avgöras av kongressen och  

förbundsmötet,
att  avgöra frågor som den bedömer inte behöver föreläggas  

kongressen eller förbundsmötet,
att  lämna förbundets föreningar råd och anvisningar i  

deras arbete,
att  när den bedömer lämpligt, inkalla representanter för 

viss eller vissa grupper av medlemmar till överlägg-
ningar i gemensamma frågor,

att  under gemensamt ansvar förvalta förbundets tillgångar,
att  årligen före den 1 april fastställa verksamhetsberät-

telse och bokslut, som tillställs revisorerna,
att  årligen, senast en månad före kongress/förbundsmöte 

tillställa föreningarna verksamhets- och revisionsbe-
rättelse,

att  anställa tjänstemän till förbundet samt fastställa löne- 
och övriga anställningsvillkor för dessa och

att  fastställa arbetsordning för förbundets tjänstemän.

6. Förhandlings- och samverkansrätten inom förbundets 
verksamhetsområde utövas av förbundsstyrelsen.

 7. Förbundsstyrelsen har rätt att helt eller delvis delegera 
befogenheterna enligt § 16.5 och § 16.6.
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§ 17  Sammanträden och protokoll

1. Förbundsstyrelsen ska årligen hålla minst fem sam-
manträden, varav ett årssammanträde före den 1 april. 
Extra sammanträde ska hållas, då minst två tredjede-
lar av förbundsstyrelsens ledamöter begär det. Kallelse 
och dagordning till styrelsens sammanträden ska sän-
das ut till styrelsens ledamöter  senast sju dagar före 
sammanträdet, om inte särskilt brådskande ärende 
motiverar kortare varsel.

2.	 Ärende,	 som	 inte	finns	uppfört	 på	dagordningen,	 får	
tas upp till behandling om förbundsstyrelsen i sam-
band med dagordningens fastställande med två tredje-
delars majoritet beslutar detta.

3. För beslut av förbundsstyrelsen fordras att två tredje-
delar av förbundsstyrelsens ledamöter är närvarande. 
Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av ord-
föranden.

 Personalrepresentant äger inte rätt att närvara vid för-
bundsstyrelsens behandling av fråga som rör förhållan-
det mellan arbetsgivare och arbetstagare hänförligt till 
förhandlingar mellan parterna.

 Kanslichefen har vid förbundsstyrelsens sammanträden 
yttrande- och förslagsrätt samt rätt att få sin särskilda 
mening antecknad till protokollet. 

4. Röstning får inte ske genom fullmakt.

5. Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträden ska 
fortlöpande tillställas föreningarna. 

6. Representant för förening kan få förbundsstyrelsens 
medgivande att närvara vid dess sammanträden och 
har då yttranderätt.
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Kongressen

§ 18 Sammansättning

1.  Förbundets högsta beslutande organ är kongressen, 
sammansatt av förbundsstyrelsens ledamöter och ett 
ombud från varje förening som är bildad senast den 31 
mars det år kongress ska hållas.

 
 Förening med minst 101 aktiva medlemmar den 31 

mars kongressåret har rätt att utse ytterligare ett om-
bud.

 För varje 100-tal aktiva medlemmar där utöver erhålls 
ytterligare ett ombud. Totalt kan dock högst fem om-
bud erhållas.

2. Vid kongressen ska, såvida inte särskilda skäl före-
ligger, ledamöterna och suppleanterna i förbunds- 
styrelsen, valberedningens ledamöter och av kongres-
sen valda revisorer vara närvarande. 

3.	 Ordinarie	kongress	sammanträder	vart	fjärde	år	under	
maj eller juni månad.

4. Kallelse med tid och plats för ordinarie kongress ska 
utsändas till föreningarna senast tre månader före 
kongressen.

§ 19 Motioner m.m.

1. Motion till ordinarie kongress ska vara förbundsstyrel-
sen tillhanda senast den 1 mars det år kongressen äger 
rum. 
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2. Förening och enskilda medlemmar har motionsrätt. 
Motion från en enskild medlem ska inges till styrelsen 
för den förening medlemmen tillhör. Föreningsstyrel-
sen ska därefter med eget yttrande översända motio-
nen till förbundet. 

3.  Föreningarna och enskilda medlemmar har rätt att  
nominera kandidater till förbundets förtroende- 
uppdrag. Nomineringarna ska vara valberedning till 
handa senast 1 april det år kongressen äger rum.

4.  Senast en månad före kongressen ska följande sändas 
ut till föreningarna:

• verksamhets- och revisionsberättelse för föregående år
•  förbundsstyrelsens förslag till kongressen
•  revisorernas förslag till kongressen
•  inkomna motioner
•  förbundsstyrelsens yttrande över motionerna
•  dagordning för kongressen
•  förslag till röstlängd grundad på medlemsläget den 31 

mars det år kongress ska hållas
•  valberedningens förslag inklusive sammanställning 

över inkomna nomineringar

§ 20 Dagordning

1. Dagordning för kongressen upprättas av förbundssty-
relsen. 

	 Vid	ordinarie	kongress	ska	följande	ärenden	finnas	
upptagna:

• fråga om kongressen är behörigen utlyst
• upprop av kongressdeltagare
• fastställande av röstlängd
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• fastställande av dagordning och arbetsordning
• val av funktionärer och erforderliga utskott för  

kongressen
• val av protokolljusterare
• fastställande av rese- och traktamentsersättning för 

kongressombuden
• förbundsstyrelsens berättelse
• revisorernas berättelse
• frågan om ansvarsfrihet
• förslag från förbundsstyrelsen och revisorerna samt 

motioner
• val av förbundsordförande
• val av vice förbundsordförande
•  val av tre förbundsstyrelseledamöter och två supplean-

ter
• val av två revisorer och en suppleant
•  val av valberedning
• fastställande av administrationsbidrag till förening-

arna

2.	 Ärende,	 som	 inte	finns	uppfört	 på	dagordningen,	 får	
tas upp till behandling om kongressen i samband med 
dagordningens	fastställande	med	tre	fjärdedelars	ma-
joritet beslutar detta.

§ 21 Beslut

1.  Varje ombud och ledamot i förbundsstyrelsen har en 
röst vardera.

 Kongressen fattar beslut med acklamation såvida inte 
omröstning begärs. Omröstning sker öppet, såvida 
inte sluten omröstning begärs. I valärenden sker alltid 
omröstning slutet.

 Beslut fattas med enkel majoritet utom vad avser val, 
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dagordning (§ 20), stadgeändring (§ 32) och upplös-
ning av förbundet (§ 33).

2. Förbundsstyrelsens ledamöter har yttrande-, förslags- 
och rösträtt.  
Förbundets revisorer har yttrande- och förslagsrätt. 
Förbundsstyrelsens suppleanter och förbundets tjäns-
temän har yttranderätt.  
Förbundsstyrelsens ledamöter har inte rösträtt i frå-
gor som rör ansvarsfrihet eller val av revisorer.

3. Vid kongressen får röstning inte ske med fullmakt. 

4. Vid lika röstetal avgörs frågan genom lottning. 

§ 22 Extra kongress

1. Extra kongress ska hållas om,

a) förbundsstyrelsen med två tredjedelars majoritet be-
slutar om extra kongress,

b) det begärs av minst två tredjedelar av förbundets för-
eningar,

c) förbundsordföranden avgår och det återstår mer än 
sex månader till nästa ordinarie kongress,

d) revisorerna inte tillstyrkt ansvarsfrihet och det åter-
står mer än sex månader till nästa kongress eller för-
bundsmöte.

2. Extra kongress, som kallats på begäran av föreningar, 
sammanträder snarast möjligt dock senast inom två 
månader efter att begäran är gjord.

3. Kallelse till extra kongress sänds ut senast en månad 
före kongressen.



22 | FÖRSVARSFÖRBUNDETS STADGAR 2019

4. Vid en extra kongress får endast de frågor som föran-
lett kongressen behandlas. Dessa frågor ska tillsam-
mans med förbundsstyrelsens yttrande delges fören-
ingarna i samband med kallelsen.

5. Ombud till extra kongress utses på samma sätt som till 
ordinarie kongress.
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Förbundsmötet

§ 23 Sammansättning m.m.

1.  Förbundsmötet är sammansatt av förbundsstyrelsens 
ledamöter och ett ombud från varje förening som är 
bildad senast 31 mars det år förbundsmöte ska hållas.

 Förening med minst 101 aktiva medlemmar den 31 
mars förbundsmötesåret har rätt att utse ytterligare ett 
ombud.

 För varje 100-tal aktiva medlemmar därutöver erhålls 
ytterligare ett ombud. Totalt kan dock högst fem om-
bud erhållas.

2.  Vid förbundsmötet ska, såvida inte särskilda skäl före-
ligger, ledamöterna och suppleanterna i förbundssty-
relsen, valberedningens ledamöter och av kongressen 
valda revisorer vara närvarande.

 Vid förbundsmötet året före kongress ska dessutom, 
såvida inte särskilda skäl föreligger, arvodesbered-
ningen vara närvarande. 

3. Förbundsmötet hålls under maj eller juni månad varje 
år utom kongressår.

4. Kallelse till förbundsmöte ska sändas ut till förening-
arna senast tre månader före förbundsmötet.

§ 24 Motioner m.m.

1. Motion till förbundsmötet ska vara förbundsstyrelsen 
tillhanda senast 1 mars det år förbundsmötet äger 
rum.

2. Föreningar och enskilda medlemmar har motionsrätt. 
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Motion från en enskild medlem ska inges till styrelsen 
för den förening medlemmen tillhör. Föreningsstyrel-
sen ska därefter med eget yttrande översända motio-
nen till förbundet.

3.  Senast en månad före förbundsmötet ska följande  
utsändas till föreningarna:

•  verksamhets- och revisionsberättelse för föregående år
•  förbundsstyrelsens förslag
•  revisorernas förslag
•  inkomna motioner
•  förbundsstyrelsens yttrande över motionerna
•  dagordning för förbundsmötet
•  förslag till röstlängd grundad på medlemsläget den 31 

mars det år förbundsmötet ska hållas
•  valberedningens förslag till eventuellt uppkomna  

vakanser enligt § 25

§ 25 Dagordning

1.  Dagordningen för förbundsmötet upprättas av för-
bundsstyrelsen. 

	 Vid	 förbundsmötet	 ska	 följande	 ärenden	 finnas	 upp-
tagna:

•  Fråga om förbundsmötet är behörigen utlyst
•  Upprop av förbundsmötesdeltagare
•  Fastställande av röstlängd
•  Fastställande av dagordning och arbetsordning
•  Val av funktionärer och erforderliga utskott för för-

bundsmötet
•  Val av protokolljusterare
•  Fastställande av rese- och traktamentsersättning för 

förbundsmötesombuden
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•  Förbundsstyrelsens berättelse
•  Revisorernas berättelse
•  Frågan om ansvarsfrihet
•  Förslag från förbundsstyrelsen samt motioner
•  Eventuella fyllnadsval
•  Val av arvodesberedning (två år före kongress)
•  Fastställande av arvoden för nästa kongressperiod 

(året före kongress)

2.	 Ärende,	 som	 inte	finns	uppfört	 på	dagordningen,	 får	
tas upp till behandling om förbundsmötet i samband 
med	dagordningens	fastställande	med	tre	fjärdedelars	
majoritet beslutar detta.

§ 26 Beslut

1.  V arje ombud och ledamot i förbundsstyrelsen har en 
röst vardera.

 Förbundsmötet fattar beslut med acklamation såvida 
inte omröstning begärs. Omröstning sker öppet, så-
vida inte sluten omröstning begärs. I valärenden sker 
alltid omröstning slutet. Beslut fattas med enkel majo-
ritet utom vad avser val och dagordning.

2. Förbundsstyrelsens ledamöter har yttrande-, förslags- 
och rösträtt. Förbundets revisorer har yttrande- och 
förslagsrätt. Förbundsstyrelsens suppleanter och för-
bundets tjänstemän har yttranderätt. Förbundssty-
relsens ledamöter har inte rösträtt i frågor som rör 
ansvarsfrihet eller val av revisorer.

3. Vid förbundsmötet får röstning inte ske med fullmakt.

4. Vid lika röstetal avgörs frågan genom lottning.
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Beredningar

§ 27 Valberedningen

1.  Kongressen väljer förbundets valberedning samt ord-
förande i denna.

 Ordföranden är tillika sammankallande. Valbered-
ningen utser inom sig sekreterare.

2.  Kongressen ska vid val av valberedning, som består av 
tre ordinarie ledamöter och en suppleant, eftersträva 
en så långt möjligt allsidig sammansättning. Vid upp-
kommen vakans för ordföranden utser valberedning-
en inom sig ersättare.

3. Valberedningen bereder samtliga val och framlägger 
förslag till kongressen och förbundsmötet.

 Valberedningens förslag ska, när det utsänds, även 
innehålla uppgift om vilka kandidater som nominerats 
men inte tagits med i förslaget.

4. Valberedningen utgör valutskott under kongressen 
och förbundsmötet utan särskilt beslut. Ordinarie 
ledamot som inte är ombud vid kongressen eller för-
bundsmötet har yttrande- och förslagsrätt i valfrågor.

§ 28 Arvodesberedningen

1.  Förbundsmötet två år före kongressen väljer förbun-
dets arvodesberedning och ordförande i denna. 

 Ordföranden är tillika sammankallande. Arvodes-
beredningen utser inom sig sekreterare.

2.  Förbundsmötet ska vid val av arvodesberedning, som 
består av tre ordinarie ledamöter och en suppleant,  
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eftersträva en så långt möjligt allsidig sammansättning. 
 Vid uppkommen vakans för ordföranden utser arvodes-

beredningen inom sig ersättare.
 Arvodesberedningen ska presentera förslag till arvo-

den för nästa kongressperiod att beslutas vid förbunds-
mötet året före kongressen.
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Övrigt

§ 29 Räkenskaper och revision

1. Förbundets räkenskaper förs per kalenderår och bok-
slutet ska vara tillgängligt för granskning före den 1 
april.

2. Av kongressen valda revisorer ska löpande granska 
förbundets räkenskaper och förvaltning. Revisorerna 
ska till sig adjungera en av förbundets kansli upphand-
lad auktoriserad revisor.

3. Revisionsberättelse, ställd till förbundsmöte eller kon-
gress, ska avges för varje räkenskapsår och överlämnas 
till förbundsstyrelsen före den 15 april.

 
 Revisionsberättelse ska innehålla förslag angående 

ansvarsfrihet för den tid revisionen avser.

4. De valda revisorerna ska, såvida inte särskilda skäl 
 föreligger, närvara vid förbundsstyrelsens behandling 

av verksamhetsberättelsen under årssammanträdet.

§ 30 Förbundstidning

1. Förbundet ska utge en förbundstidning som tillställs 
varje medlem.

 
2. Ansvarig utgivare för förbundstidningen utses av 
 förbundsstyrelsen.
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§ 31 Tolkning

 Tolkning av stadgarna görs av förbundsstyrelsen. Den 
 som inte är nöjd med förbundsstyrelsens beslut har 

rätt att överklaga beslutet till kongressen eller för-
bundsmötet.

§ 32 Stadgeändring

1. Beslut om ändring av dessa stadgar ska fattas av kon-
gressen. För beslutets giltighet krävs två tredjedelars 
majoritet av de avgivna rösterna.

2. Ändring av § 32.2 och § 33 kan inte ske i annan ordning 
än vad som i § 33 stadgas i fråga om förbundets upp-
lösning.

§ 33 Upplösning av förbundet

1. För upplösning av förbundet krävs beslut om detta på 
två på varandra följande kongresser, varav minst en 
ordinarie, med minst sex månader mellan kongres-
serna.

2. Besluten ska vid båda kongresserna biträdas av minst 
tre	fjärdedelar	av	det	totala	antalet	röster.

3. Samtidigt med beslut om upplösning beslutas hur  
befintliga	tillgångar	ska	fördelas.


