
Beslut om ändringar i Visions stadgar 

Originaltext Text med ändring 
§ 8 Lokal verksamhet

Mom 1. Förbundets lokala verksamhet bedrivs i 
avdelningar och klubbar. 

Normalt omfattar avdelningen/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 
bedömning ingår såväl demokratiska, praktiska 
som ekonomiska aspekter. 

Medlem eller medlemsgrupper, som enligt 
förbundsstyrelsens prövning inte kan tillhöra den 
avdelning/klubb som finns på den aktuella 
arbetsplatsen, 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. 

Medlem som blir arbetssökande kvarstår i 
avdelningen eller klubben i nio månader. 
Härefter överförs medlemmen till den allmänna 
klubben i respektive region. 

§ 8 Lokal verksamhet

Moment 1. Förbundets lokala verksamhet bedrivs 
i avdelningar och klubbar. 

Normalt omfattar avdelningen/klubben de 
anställda hos en arbetsgivare. Förbundsstyrelsen 
som fastställer avdelningarnas och klubbarnas 
verksamhetsområden kan dock vid behov, och 
efter kommunikation med berörda medlemmar, 
besluta om andra verksamhetsområden för 
enskilda avdelningar och klubbar. I 
förbundsstyrelsens bedömning ingår såväl 
demokratiska, praktiska som ekonomiska 
aspekter. 

Medlem eller medlemsgrupper, som enligt 
förbundsstyrelsens prövning inte kan tillhöra den 
avdelning/klubb som finns på den aktuella 
arbetsplatsen, eller är arbetssökande, ska tillhöra 
allmän klubb. 

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

Medlem som blir arbetssökande kvarstår i 
avdelningen eller klubben i nio månader. 
Härefter överförs medlemmen till den allmänna 
klubben i respektive region. 

§ 8.1 Avdelningar

Mom 1. Varje avdelning ska ha särskilda stadgar, 
som antagits av avdelningen. Om en avdelning 
vill anta stadgar som avviker från de 
normalstadgar för avdelningar, som fastställs av 
förbundsmötet, ska de godkännas av 
förbundsstyrelsen. 

I stadgar för avdelningar kan bestämmas att 
medlem får delta i val av styrelse genom 
röstsedel, som sänds in med posten 
(poströstning). Förbundsstyrelsen fastställer 
anvisningar för poströstning. 

§ 8.1 Avdelningar

Moment 1. Varje avdelning ska ha särskilda 
stadgar, som antagits av avdelningen. Om en 
avdelning vill anta stadgar som avviker från de 
normalstadgar för avdelningar, som fastställs av 
förbundsmötet, ska de godkännas av 
förbundsstyrelsen. 

I stadgar för avdelningar kan bestämmas att 
medlem får delta i val av styrelse genom 
elektronisk röstning eller via poströstning. 
Avdelningarna ska då följa förbundsstyrelsens 
anvisningar gällande elektroniskt röstning 
och/eller poströstning. 



Sektioner och eventuellt också sektionsklubbar 
kan inrättas i avdelningar där det är lämpligt på 
grund av medlemsantal, verksamhetsområdets 
geografiska utsträckning, arbetsgivarens 
organisation eller andra jämförbara skäl. 
Av samma skäl kan representantskap inrättas 
inom en avdelning. Sektionerna ska vara 
företrädda i representantskapet i förhållande till 
sitt medlemsantal. 

Sektioner och eventuellt också sektionsklubbar 
kan inrättas i avdelningar där det är lämpligt på 
grund av medlemsantal, verksamhetsområdets 
geografiska utsträckning, arbetsgivarens 
organisation eller andra jämförbara skäl. Av 
samma skäl kan representantskap inrättas inom 
en avdelning. Sektionerna ska vara företrädda i 
representantskapet i förhållande till sitt 
medlemsantal. 

§ 8.2 Klubbar 
 
Mom 1. Varje klubb ska ha särskilda stadgar, 
som antagits av klubbmötet. Om en klubb vill 
anta stadgar som avviker från de normalstadgar 
för klubbar, som fastställs av förbundsmötet, ska 
de godkännas av förbundsstyrelsen. 
 
I stadgar för klubbar kan bestämmas att medlem 
får delta i val av styrelse genom röstsedel, som 
sänds in med posten (poströstning). 
Förbundsstyrelsen fastställer anvisningar för 
poströstning. 
 
Sektioner och eventuellt också sektionsklubbar 
kan inrättas i klubbar där det är lämpligt på grund 
av medlemsantal, verksamhetsområdets 
geografiska utsträckning, arbetsgivarens 
organisation eller andra jämförbara skäl. 
Av samma skäl kan representantskap inrättas 
inom en klubb. Sektionerna ska vara företrädda i 
representantskapet i förhållande till sitt 
medlemsantal. 
 

§ 8.2 Klubbar 
 
Moment 1. Varje klubb ska ha särskilda stadgar, 
som antagits av klubbmötet. Om en klubb vill 
anta stadgar som avviker från de normalstadgar 
för klubbar, som fastställs av förbundsmötet, ska 
de godkännas av förbundsstyrelsen. 
 
I stadgar för klubbar kan bestämmas att medlem 
får delta i val av styrelse genom elektronisk 
röstning eller via poströstning. Klubben ska då 
följa förbundsstyrelsens anvisningar gällande 
elektronisk röstning och/eller poströstning. 
 
Sektioner och eventuellt också sektionsklubbar 
kan inrättas i klubbar där det är lämpligt på grund 
av medlemsantal, verksamhetsområdets 
geografiska utsträckning, arbetsgivarens 
organisation eller andra jämförbara skäl. Av 
samma skäl kan representantskap inrättas inom 
en klubb. Sektionerna ska vara företrädda i 
representantskapet i förhållande till sitt 
medlemsantal. 
 

§ 8.3 Allmänna klubbar 
 
Mom 1. De allmänna klubbarnas uppgift är att 
fungera 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. 

§ 8.3 Avtalsklubbar 
 
Moment 1. Avtalsklubbarnas uppgift är att 
fungera som valorgan för att utse representanter 
till olika förbundsorgan. Verksamhetsområdet för 
de avtalsklubbarna fastställs av förbundsstyrelsen 
och är kopplat till de olika avtalsområdena inom 
förbundet. 

Bilaga Bilaga 
B) Regler för poströstning (§ 8.1 mom 1 och 8.2 
mom 1) 
 

Ersätts av förbundsstyrelsen anvisningar gällande 
poströstning och/eller elektronisk röstning. 

§ 2 Avdelningsmöten 
 
Mom 5. Vid val av styrelse får medlem delta 
genom röstsedel som insänds med posten 
(poströstning). Vid poströstning skall 
avdelningen följa förbundsstyrelsens anvisningar. 

§ 2 Avdelningsmöten 
 
Moment 5. Vid val av styrelse kan avdelningen 
erbjuda medlemmar att delta genom elektronisk 
röstning eller poströstning. Avdelning ska då 
följa förbundsstyrelsens anvisningar gällande 
elektronisk röstning och/eller poströstning. 
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§ 3 Sektionsmöten/sektionsklubbmöten

Mom 4. Vid val av styrelse får medlem delta 
genom röstsedel som insänds med posten 
(poströstning). Vid poströstning skall sektionen 
eller sektionsklubben följa förbundsstyrelsens 
anvisningar. 

§ 3 Sektionsmöten/sektionsklubbmöten

Moment 4. Vid val av styrelse kan medlem 
erbjudas att delta genom elektronisk röstning 
eller poströstning. Sektionen eller 
sektionsklubben ska då följa förbundsstyrelsens 
anvisningar gällande elektronisk röstning 
och/eller poströstning. 

§ 2 Klubbmöten

Mom 5. Vid val av styrelse får medlem delta 
genom röstsedel som insänds med posten 
(poströstning). Vid poströstning skall klubben 
följa förbundsstyrelsens anvisningar. 

§ 2 Klubbmöten

Moment 5. Vid val av styrelse kan klubben 
erbjuda medlemmar att delta genom elektronisk 
röstning eller poströstning. Klubben ska då följa 
förbundsstyrelsens anvisningar gällande 
elektronisk röstning och/eller poströstning. 

Datum 
2016-06-21 
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