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Tidigare lydelse Ny lydelse

§ 3 Medlemskap 

Mom 1. Följande kan bli medlem i förbundet:   

 anställd och uppdragstagare inom förbun-
dets organisationsområde *) 

 anställd av förbundet *) 

 egen företagare, utan egen anställd, inom 
förbundets organisationsområde  

 studerande vid universitet, högskola eller 
annan utbildningsinstans, med undervis-
ning som är inriktad mot förbundets verk-
samhetsområde  

 arbetssökande inom förbundets organisa-
tionsområde 

 den som lämnat sin anställning med pen-
sion och varit medlem i förbundet eller i 
annat TCO-förbund 

 anställd av förbundet, som tillhör annan 
TCO-organisation, har rätt till personal-
medlemskap 

 

Mom 2. Studerandemedlemmar ska tillhöra stude-
randeklubben på studieorten. 

Studerandemedlem som är anställd inom förbun-
dets verksamhetsområde kan välja att utöver med-
lemskap i avdelning/klubb också vara medlem i 
studerandeklubben på studieorten. 

§ 3 Medlemskap 

Mom 1. Följande kan bli medlem i förbundet:   

 anställd och uppdragstagare inom förbun-
dets organisationsområde *) 

 anställd av förbundet *) 

 egen företagare, utan egen anställd, inom 
förbundets organisationsområde  

 studerande vid universitet, högskola eller 
annan utbildningsinstans 

 arbetssökande inom förbundets organisa-
tionsområde 

 den som lämnat sin anställning med pen-
sion och varit medlem i förbundet  

 anställd av förbundet, som tillhör annan 
TCO-organisation, har rätt till personal-
medlemskap 

 

Mom 2. Villkoren för medlemskapet för studerande 
fastställs av förbundsstyrelsen. 
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§ 4 Medlems rättigheter och skyldigheter 

Mom 6. Studerandemedlem har samma rättigheter 
och skyldigheter som övriga medlemmar. En stude-
randemedlem som inte är anställd inom förbundets 
verksamhetsområde har inte rösträtt i frågor om 
förhandlingar, avtal och konfliktåtgärder. 

Pensionärsmedlem får endast ha förtroendeuppdrag 
inom pensionärsavdelningen, pensionärssektioner 
eller pensionärsklubbar. 

Personalmedlem har rätt till rådgivning i ärenden 
som inte rör anställningsförhållanden samt har 
motionsrätt till förbundsmötet. 

§ 4 Medlems rättigheter och skyldigheter 

Mom 6. Studerandemedlem har samma rättigheter 
och skyldigheter som övriga medlemmar. En stude-
randemedlem som inte är anställd inom förbundets 
verksamhetsområde har inte rösträtt i frågor om 
förhandlingar, avtal och konfliktåtgärder. 

Pensionärsmedlem får endast ha förtroendeuppdrag 
inom pensionärssektioner. 

Personalmedlem har rätt till rådgivning i ärenden 
som inte rör anställningsförhållanden samt har 
motionsrätt till förbundsmötet. 

§ 6 Förbundsmötet 

Mom 3. Förbundsmöte ska bestå av följande ombud: 

1) ombud som är valda av avdelningarna och klub-
barna 

2) två ombud valda av högskolerådet 

3) två ombud valda av yngreverksamheten 

4) förbundsstyrelsens ledamöter och revisorer 

 

Baserat på medlemsantalet…  

[…]  

…351-tal medlemmar. 

Samtliga ombud väljs med en mandatperiod från 
och med kommande ordinarie förbundsmöte fram 
till nästkommande ordinarie förbundsmöte. För 
varje ombud utses två personliga suppleanter med 
bestämd inträdesordning. 

Pensionärsverksamheten har rätt att sända två ob-
servatörer med yttrande- och förslagsrätt. Dessa har 
dessutom rösträtt i de frågor som rör pensionärs-
medlemmar och pensionärsverksamhet. 

Valutskottets ledamöter äger rätt att delta på varje 
förbundsmöte med yttrande- och förslagsrätt i egna 
frågor. 

Avtalsområden som saknar ombud på förbundsmö-
tet äger rätt att skicka en observatör vardera med 
yttrande- och förslagsrätt. 

§ 6 Förbundsmötet 

Mom 3. Förbundsmöte ska bestå av följande ombud: 

1) ombud som är valda av avdelningarna och klub-
barna 

2) förbundsstyrelsens ledamöter och revisorer 

 

Baserat på medlemsantalet…  

[…]  

…351-tal medlemmar. 

Samtliga ombud väljs med en mandatperiod från 
och med kommande ordinarie förbundsmöte fram 
till nästkommande ordinarie förbundsmöte. För 
varje ombud utses två personliga suppleanter med 
bestämd inträdesordning. 

Valutskottets ledamöter äger rätt att delta på varje 
förbundsmöte med yttrande- och förslagsrätt i egna 
frågor. 

Avtalsområden som saknar ombud på förbundsmö-
tet äger rätt att skicka en observatör vardera med 
yttrande- och förslagsrätt. 
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§ 7 Förbundsstyrelsen 

Mom 1. Styrelsen består av en heltidsanställd för-
bundsordförande, en 1:e och en 2:e vice ordförande 
och nio ledamöter, som alla väljs av förbundsmötet. 

Dessutom utser Högskolerådet en ledamot för en 
mandattid om två år. Högskolerådets ledamot saknar 
rösträtt i frågor om förhandlingar, avtal och konflikt-
åtgärder. 

Också den anställda personalen utser inom sig en 
ledamot. 

§ 7 Förbundsstyrelsen 

Mom 1. Styrelsen består av en heltidsanställd för-
bundsordförande, en 1:e och en 2:e vice ordförande 
och nio ledamöter, som alla väljs av förbundsmötet. 

Dessutom utser den anställda personalen inom sig 
en ledamot. 

§ 8 Högskoleråd 

SKTFs Högskoleråd är ett rådgivande organ till för-
bundsstyrelsen och förbundet i högskole- och ut-
bildningspolitiska frågor. Förbundsstyrelsen faststäl-
ler högskolerådets arbetsordning. 

Högskolerådet består av maximalt 15 studerandemed-
lemmar, som fastställs av förbundsstyrelsen efter 
förslag från valutskottet och på grundval av nomine-
ringar från studerandeklubbarna samt avdelningar 
och klubbar. 

Mandatperioden är ett år. 

§ 8 utgår 

§§ 9-15 Paragrafnumren följdändras till  

§§ 8-14 

§ 9 Lokal verksamhet 

Mom 1. Förbundets lokala verksamhet bedrivs i 
avdelningar och klubbar. Normalt omfattar avdel-
ningen/klubben de anställda hos en arbetsgivare. 
Förbundsstyrelsen som fastställer avdelningarnas 
och klubbarnas verksamhetsområden kan dock vid 
behov, och efter hörande av berörda medlemmar, 
besluta om andra verksamhetsområden för enskilda 
avdelningar och klubbar. I förbundsstyrelsens be-
dömning ingår såväl demokratiska, praktiska som 
ekonomiska aspekter. 

Medlem eller medlemsgrupper, som enligt för-
bundsstyrelsens prövning inte kan tillhöra den av-
delning/klubb som finns på den aktuella arbetsplat-
sen, ska tillhöra en särskild allmän klubb, som leds 
av förbundsstyrelsen. 

Medlemmar på arbetsplatser där det av praktiska 
skäl inte är möjligt att organisera en avdelning eller 
klubb samt de arbetssökande medlemmarna ingår i 
allmänna klubbar i respektive region. 

Studerandemedlemmar är organiserade i studeran-
deklubb på respektive studieort. 

§ 8 Lokal verksamhet 

Förbundets lokala verksamhet bedrivs i avdelningar 
och klubbar. Normalt omfattar avdelning-
en/klubben de anställda hos en arbetsgivare. För-
bundsstyrelsen som fastställer avdelningarnas och 
klubbarnas verksamhetsområden kan dock vid 
behov, och efter hörande av berörda medlemmar, 
besluta om andra verksamhetsområden för enskilda 
avdelningar och klubbar. I förbundsstyrelsens be-
dömning ingår såväl demokratiska, praktiska som 
ekonomiska aspekter. 

Medlem eller medlemsgrupper, som enligt för-
bundsstyrelsens prövning inte kan tillhöra den 
avdelning/klubb som finns på den aktuella arbets-
platsen, ska tillhöra en särskild allmän klubb, som 
leds av förbundsstyrelsen. 

Medlemmar på arbetsplatser där det av praktiska 
skäl inte är möjligt att organisera en avdelning eller 
klubb ingår i allmänna klubbar i respektive region. 

Medlem som blir arbetssökande kvarstår i avdel-
ningen eller klubben i nio månader. Härefter erhålls 
ett särskilt medlemskap. Det särskilda medlemska-
pet innebär oförändrade rättigheter och skyldighe-
ter, men utgör ingen grund för representation. 
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§ 9.3 Allmänna klubbar 

Mom 1. De allmänna klubbarnas uppgift är att fun-
gera som valorgan för att utse representanter till 
olika förbundsorgan. Verksamhetsområdet för de 
allmänna klubbarna fastställs av förbundsstyrelsen 
och är kopplat till de olika avtalsområdena inom 
förbundet. För bl a de arbetssökande medlemmarna 
bildas en egen allmän klubb per region. 

§ 8.3 Allmänna klubbar 

Mom 1. De allmänna klubbarnas uppgift är att fun-
gera som valorgan för att utse representanter till 
olika förbundsorgan. Verksamhetsområdet för de 
allmänna klubbarna fastställs av förbundsstyrelsen 
och är kopplat till de olika avtalsområdena inom 
förbundet. 

BILAGA 

C)  Regler för förhandlingsfullmakt (§ 10) 

Dessa regler är under omarbetande och kommer att 
antas av förbundsstyrelsen för att finnas med i nästa 
stadgetryck. 

BILAGA

C)  Regler för förhandlingsfullmakt (§ 10) 

Regler för förhandlingsfullmakt fastställs av för-
bundsstyrelsen. 

 
 
 
NORMALSTADGAR FÖR AVDELNINGAR 

§ 2 Avdelningsmöten 

Mom 2. Vid ordinarie möte (årsmöte) som skall 
hållas under första kvartalet skall bl a följande ären-
den förekomma: 

 

Mom 3. Följande punkter kan behandlas på annat 
avdelningsmöte: 

1. rapport om förbundsavgift 1 

2. fastställande av årsavgiften till avdelningen för det 
kommande året 

3. beslut om utgifts- och inkomststat för det kom-
mande året 

Ärenden som skall tas upp till behandling vid avdel-
ningsmöte skall anmälas skriftligen hos styrelsen 
senast fjorton dagar före sammanträdet. 

NORMALSTADGAR FÖR AVDELNINGAR 

§ 2 Avdelningsmöten 

Mom 2. Vid årsmöte, som skall hållas under första 
kvartalet skall bl a följande ärenden förekomma: 

 

Mom 3. Följande punkter kan behandlas på annat 
avdelningsmöte: 

1. rapport om förbundsavgift 1 

2. fastställande av årsavgiften till avdelningen för det 
kommande året 

3. beslut om utgifts- och inkomststat för det kom-
mande året 

4. fyllnadsval 

Ärenden som skall tas upp till behandling vid avdel-
ningsmöte skall anmälas skriftligen hos styrelsen 
senast fjorton dagar före sammanträdet. 

NORMALSTADGAR FÖR KLUBBAR 

Mom 2. Vid ordinarie möte (årsmöte) som skall 
hållas under första kvartalet skall bl a följande ären-
den förekomma: 

[…] 

***) I avdelningar där sektionerna väljer styrelsele-
damöter enligt en fastställd fördelning skall punkten 
lyda: Val av övriga ledamöter och suppleanter i sty-
relsen jämte anmälan av de av sektionerna valda 
ledamöterna och suppleanterna. 

 

NORMALSTADGAR FÖR KLUBBAR 

Mom 2. Vid årsmöte som skall hållas under första 
kvartalet skall bl a följande ärenden förekomma: 

[…] 

***) I klubbar där sektionerna väljer styrelseledamö-
ter enligt en fastställd fördelning skall punkten lyda: 
Val av övriga ledamöter och suppleanter i styrelsen 
jämte anmälan av de av sektionerna valda ledamö-
terna och suppleanterna. 
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VALORDNING

16. Vid mötet skall en ledamot som är utsedd av 
valutskottet föredra utskottets förslag. Om avdel-
ningen/klubben med hänsyn till sin storlek eller av 
andra liknande skäl så beslutar skall valutskottet 
meddela vilka kandidater som föreslagits men inte 
upptagits i valutskottets förslag. 

Endast de kandidater som nominerats hos valutskot-
tet senast den dag som angivits i valutskottets med-
delande (se punkt 15) är då valbar.  

Medlemmar och sektionsombud får då inte föreslå 
någon annan kandidat vid mötet än de som skriftli-
gen föreslagits enligt punkt 15. I andra fall förklaras 
nomineringen avslutad vid mötet. 

VALORDNING

16. Vid mötet skall en ledamot som är utsedd av 
valutskottet föredra utskottets förslag. Valutskottet 
skall också meddela vilka kandidater som föreslagits 
men inte upptagits i valutskottets förslag. 

Endast de kandidater som nominerats hos valutskot-
tet senast den dag som angivits i valutskottets med-
delande (se punkt 15) är då valbar. Mellan valbara 
kandidater förrättas val. 

Medlemmar och sektionsombud får då inte föreslå 
någon annan kandidat vid mötet än de som skriftli-
gen föreslagits enligt punkt 15. I andra fall förklaras 
nomineringen avslutad vid mötet. 

 

 

 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att anta föreslagna stadgeändringar 

  




