
Förslag till fusionsavtal 

Mellan SKTF och Personalorganisationen inom Svenska Missionskyrkan (PO) 
samt mellan SKTF och Medarbetarförbundet (MAF). 
 

SKTFs förbundsmöte 2006 har uppgift att, i enlighet med förbundets stadgar, fatta ett andra 
beslut om förslag till fusion mellan SKTF och PO och MAF. 

Förbundsmötet 2005 fattade ett första beslut om att anta förslagen till fusionsavtal.  

Som grund för årets förbundsmötes beslut ligger alltjämt de underlag som presenterades för 
2005 års förbundsmöte. 

Förbundsstyrelsen vill, i skrivande stund, komplettera det underlaget genom att informera 
om att PO å sin sida fattat ett första beslut om att anta förslaget till fusionsavtal vid en extra 
kongress i september 2005 och avser att ta upp ärendet till en andragångsbehandling under 
en extra kongress i september 2006. 

MAF fattade ett första beslut om att anta fusionsavtalet på extra årsmöte i januari 2006, och 
kommer att ta upp ärendet till andragångsbehandling under ordinarie årsmöte i juni, 2006. 

SKTF har, i samarbete med PO och MAF, startat en ny avdelning, SKTF Ekumeniska, dit 
medlemmar anställda i de berörda samfunden förts. Den avdelningen har nu ca 200 med-
lemmar. Om fusionen genomförs kommer också POs och MAFs nuvarande medlemmar att 
föras dit. 

SKTF har också anställt en ombudsmannaresurs på halvtid för att arbeta med fusionens ge-
nomförande.   

 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

 

att  godkänna det fusionsavtal som ingåtts mellan Fackförbundet SKTF och Per-
sonalorganisationen inom Svenska Missionskyrkan och därmed genomföra fu-
sionen, 
 

att  godkänna det fusionsavtal som ingåtts mellan Fackförbundet SKTF och 
Medarbetarförbundet (MAF) och därmed genomföra fusionen. 
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