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Förslag till stadgeändringar   

Förslag till stadgeändringar   

Förbundsstyrelsen föreslår till förbundsmötet 2022 att besluta om nedanstående mindre 

förändringar i stadgarna.  

Föreslagna förändringar är: (se även bilaga)  

► § 1 Visions ändamål och uppgift – korrigering av formulering  

Från  

Vision ska tillvarata och främja medlemmarnas sociala och yrkesmässiga intressen i deras 

egenskap av arbetstagare eller uppdragstagare. 

Till 

Vision ska tillvarata och främja medlemmarnas sociala och yrkesmässiga intressen i 

arbetslivet. 

 

► § 3 Förbundsmötet, Moment 3 under text kopplad till 

”…medlemsantalet*…” – komplettering när det gäller observatörer 

Från 

Pensionärsverksamheten har rätt att sända två observatörer med yttrande- och förslagsrätt. 

Dessa har dessutom rösträtt i de frågor som rör pensionärsmedlemmar och 

pensionärsverksamhet. 

Till 

Pensionärsverksamheten har rätt att sända två observatörer med yttrande- och förslagsrätt. 

Dessa har dessutom rösträtt när det gäller val av mötesfunktionärer och förbundsstyrelse 

samt i de frågor som rör pensionärsmedlemmar och pensionärsverksamhet. 

 

► § 4 Årsmötet, Moment 3 – förenkling och hänvisning till tidigare paragraf 

Från 

Moment 3. Årsmötet ska bestå av följande ombud: 

1. Ombud som är valda av avdelningar och klubbar. 

2. Förbundsstyrelsens ledamöter och revisorer. 

Baserat på medlemsantalet* den 31 december året före årsmötet utser avdelningar, klubbar 

(inklusive avtalsklubbar) ombud enligt följande: 

Tabell följer 

Till 

Moment 3. Årsmötet ska bestå av ombud i enlighet med den mandatfördelning som sker i 

samband med förbundsmöten, se § 3 Förbundsmötet, moment 3. 
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Tabell utgår samt den text som är kopplad till ”medlemsantalet*” (vilken är identisk med den 

som återfinns i paragraf 3, Moment 3) 

 

► § 6.4 Avdelnings- och klubbforum – redaktionell ändring, fel hänvisning i 

under Moment 2 – står §6, moment 2 ska vara §7 moment 2. 

 

► § 7. Förhandlingar – redaktionell ändring, fel hänvisning i under Moment 2 

 

► Bilagor  

Bilaga 1 – redaktionell ändring, fel hänvisning – står §2.2, ska vara §2.1  

Bilaga 2 – redaktionell ändring, fel hänvisning – står §6, ska vara §7 

 

► Ändring i normalstadgar för avdelningar:  

§ 2 Avdelningsmöten, Moment 3 – orden ”utgifts- och inkomststat” i punkt 3 

ändras till ”budget”.  

 

► Ändring i normalstadgar för klubbar:  

§ 2 Klubbmöten, Moment 3 – orden ”utgifts- och inkomststat” i punkt 3 

ändras till ”budget” samt momentet kompletteras med: ”4. Fyllnadsval”.  

 

► § 3 Avdelningsstyrelsen, Moment 1 respektive § 3 Klubbstyrelsen, 

Moment 1  

– formulering kring antalet styrelseledamöter ändras på likartat vis i båda 

paragrafernas moment 1 

Från 

Avdelningens/Klubbens angelägenheter och förvaltning sköts av en styrelse som består av x 

antal ledamöter och x antal suppleanter. 

Till 

Moment 1. Avdelningens/Klubbens angelägenheter och förvaltning sköts av en styrelse som 

består av minst 3 ledamöter och upp till x suppleanter. 

 

 

Förbundsmötet föreslås besluta 

att fastställa Visions stadgar 
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Bilaga – förslag till stadgeändringar med markeringar 

Nuvarande skrivning Förslag på förändring Ny skrivning 

§ 1 Visions ändamål och 

uppgift 

...//… 

Vision ska tillvarata och 

främja medlemmarnas 

ekonomiska, fackliga, 

sociala och yrkesmässiga 

intressen i deras egenskap 

av arbetstagare eller 

uppdragstagare. 

...//… 

§ 1 Visions ändamål och 

uppgift 

...//… 

Vision ska tillvarata och 

främja medlemmarnas 

ekonomiska, fackliga, 

sociala och yrkesmässiga 

intressen i deras egenskap 

av arbetstagare eller 

uppdragstagare arbetslivet. 

...//… 

 

§ 1 Visions ändamål och 

uppgift 

...//… 

Vision ska tillvarata och 

främja medlemmarnas 

ekonomiska, fackliga, 

sociala och yrkesmässiga 

intressen i arbetslivet. 

...//… 

 

§ 3 Förbundsmötet 

Moment 3, under * 

...//… 

Pensionärsverksamheten 

har rätt att sända två 

observatörer med yttrande- 

och förslagsrätt. Dessa har 

dessutom rösträtt i de 

frågor som rör 

pensionärsmedlemmar och 

pensionärsverksamhet. 

...//… 

 

§ 3 Förbundsmötet 

Moment 3, under * 

...//… 

Pensionärsverksamheten 

har rätt att sända två 

observatörer med yttrande- 

och förslagsrätt. Dessa har 

dessutom rösträtt när det 

gäller val av 

mötesfunktionärer och 

förbundsstyrelse samt i de 

frågor som rör 

pensionärsmedlemmar och 

pensionärsverksamhet. 

...//… 

 

§ 3 Förbundsmötet 

Moment 3, under * 

...//… 

Pensionärsverksamheten 

har rätt att sända två 

observatörer med yttrande- 

och förslagsrätt. Dessa har 

dessutom rösträtt när det 

gäller val av 

mötesfunktionärer och 

förbundsstyrelse samt i de 

frågor som rör 

pensionärsmedlemmar och 

pensionärsverksamhet. 

...//… 

 

§ 4 Årsmötet 

Moment 3. Årsmötet ska 

bestå av följande ombud: 

 

1. Ombud som är valda av 

avdelningar och klubbar. 

2. Förbundsstyrelsens 

ledamöter och revisorer. 

 

Baserat på 

medlemsantalet* den 31 

december året före 

årsmötet utser avdelningar, 

klubbar (inklusive 

avtalsklubbar) ombud 

enligt följande: 

§ 4 Årsmötet 

Moment 3. Årsmötet ska 

bestå av följande ombud i 

enlighet med den 

mandatfördelning som sker 

i samband med 

förbundsmötet, se § 3 

Förbundsmötet, moment 3. 

 

1. Ombud som är valda av 

avdelningar och klubbar. 

2. Förbundsstyrelsens 

ledamöter och revisorer 

 

Mandatberäkning Baserat 

baseras på 

medlemsantalet* den 31 

december året före 

årsmötet. utser 

§ 4 Årsmötet 

Moment 3. Årsmötet ska 

bestå av ombud i enlighet 

med den 

mandatfördelning som sker 

i samband med 

förbundsmöten, se § 3 

Förbundsmötet, moment 3. 

 

Mandatberäkning baseras 

på medlemsantalet den 31 

december året före 

årsmötet 
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avdelningar, klubbar 

(inklusive avtalsklubbar) 

ombud enligt följande: 

Tabellen (under § 4) 

Antal medlemmar i 

avdelningen/klubben & 

Antal ombud 

351 – 700 1 

701 – 1 300 2 

1 301 – 2 000 3 

2 001 – 3 000 4 

3 001 – 4 000 5 

4 001 – 5 000 6 

5 001 – 6 000 7 

6 001 – 7 000 8 

7 001 – 9 

Tabellen (under § 4) 

Antal medlemmar i 

avdelningen/klubben & 

Antal ombud 

351 – 700 1 

701 – 1 300 2 

1 301 – 2 000 3 

2 001 – 3 000 4 

3 001 – 4 000 5 

4 001 – 5 000 6 

5 001 – 6 000 7 

6 001 – 7 000 8 

7 001 – 9 

Tabellen i § 4 utgår 

*I medlemsantalet ska 

dock inte de medlemmar 

som betalar en särskild 

avgift räknas in. 

 

De avdelningar och 

klubbar (inklusive 

avtalsklubbar) som har 

färre än 351 medlemmar 

läggs samman i valkretsar. 

Valkretsarna fastställs av 

förbundsstyrelsen efter 

förslag från avdelningar 

och klubbar. Inom 

respektive valkrets utser 

de ingående 

avdelningarna, klubbarna 

och avtalsklubbarna 

gemensamt ett ombud per 

påbörjat 351-tal 

medlemmar. En enskild 

avdelning eller klubb i en 

valkrets kan dock endast 

inneha ett mandat till 

förbundsmötet. 

 

Samtliga ombud väljs med 

en mandatperiod från och 

med kommande ordinarie 

förbundsmöte fram till 

nästkommande ordinarie 

förbundsmöte. För varje 

ombud 

utses två personliga 

*I medlemsantalet ska 

dock inte de medlemmar 

som betalar en särskild 

avgift räknas in. 

 

De avdelningar och 

klubbar (inklusive 

avtalsklubbar) som har 

färre än 351 medlemmar 

läggs samman i valkretsar. 

Valkretsarna fastställs av 

förbundsstyrelsen efter 

förslag från avdelningar 

och klubbar. Inom 

respektive valkrets utser 

de ingående 

avdelningarna, klubbarna 

och avtalsklubbarna 

gemensamt ett ombud per 

påbörjat 351-tal 

medlemmar. En enskild 

avdelning eller klubb i en 

valkrets kan dock endast 

inneha ett mandat till 

förbundsmötet. 

 

Samtliga ombud väljs med 

en mandatperiod från och 

med kommande ordinarie 

förbundsmöte fram till 

nästkommande ordinarie 

förbundsmöte. För varje 

ombud 

utses två personliga 

Texten kopplat till 

”medlemsantalet*” i § 4, 

Moment 3 utgår 
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suppleanter med bestämd 

inträdesordning. 

 

Avdelning, klubb eller 

valkrets har under 

mandatperioden möjlighet 

att byta ombud och 

suppleanter. 

Pensionärsverksamheten 

har rätt att sända två 

observatörer med yttrande- 

och förslagsrätt. Dessa har 

dessutom rösträtt i de 

frågor som rör 

pensionärsmedlemmar och 

pensionärsverksamhet. 

 

Valutskottets ledamöter 

äger rätt att delta på varje 

förbundsmöte med 

yttrande och förslagsrätt i 

egna frågor. 

 

Avtalsområden som saknar 

ombud på förbundsmötet 

äger rätt att skicka en 

observatör vardera med 

yttrande- och förslagsrätt. 

suppleanter med bestämd 

inträdesordning. 

 

Avdelning, klubb eller 

valkrets har under 

mandatperioden möjlighet 

att byta ombud och 

suppleanter. 

Pensionärsverksamheten 

har rätt att sända två 

observatörer med yttrande- 

och förslagsrätt. Dessa har 

dessutom rösträtt i de 

frågor som rör 

pensionärsmedlemmar och 

pensionärsverksamhet. 

 

Valutskottets ledamöter 

äger rätt att delta på varje 

förbundsmöte med 

yttrande och förslagsrätt i 

egna frågor. 

 

Avtalsområden som saknar 

ombud på förbundsmötet 

äger rätt att skicka en 

observatör vardera med 

yttrande- och förslagsrätt. 

§ 6.4 Avdelnings- och 

klubbforum,  

Moment 2. Respektive 

forum utser representanter 

till avtalsgrupperna (se § 6 

moment 2) i enlighet med 

de anvisningar som 

förbundsstyrelsen utfärdar. 

I anslutning till att 

respektive forum träffas 

ska representanterna i de 

olika valkretsarna (se § 3 

moment 3) ges möjlighet 

att välja sina 

gemensamma 

representanter till 

förbundsmötet. 

§ 6.4 Avdelnings- och 

klubbforum 

Moment 2. Respektive 

forum utser representanter 

till avtalsgrupperna (se § 7 

6 moment 2) i enlighet med 

de anvisningar som 

förbundsstyrelsen utfärdar. 

I anslutning till att 

respektive forum träffas 

ska representanterna i de 

olika valkretsarna (se § 3 

moment 3) ges möjlighet 

att välja sina 

gemensamma 

representanter till 

förbundsmötet. 

§ 6.4 Avdelnings- och 

klubbforum 

Moment 2. Respektive 

forum utser representanter 

till avtalsgrupperna (se § 7 

moment 2) i enlighet med 

de anvisningar som 

förbundsstyrelsen utfärdar. 

I anslutning till att 

respektive forum träffas 

ska representanterna i de 

olika valkretsarna (se § 3 

moment 3) ges möjlighet 

att välja sina 

gemensamma 

representanter till 

förbundsmötet. 

Bilagor Bilagor Bilagor 

 

1. Regler för stöd till egen- 

och företagarmedlem (§ 

2.2) 

 

1. Regler för stöd till egen- 

och företagarmedlem (§ 

2.1 2) 

 

1. Regler för stöd till egen- 

och företagarmedlem (§ 

2.1) 
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Förbundsstyrelsen kommer 

att fastställa regler för stöd 

till egenföretagarmedlem 

när behov av regler 

föreligger. 

 

Förbundsstyrelsen kommer 

att fastställa regler för stöd 

till egenföretagarmedlem 

när behov av regler 

föreligger. 

 

Förbundsstyrelsen kommer 

att fastställa regler för stöd 

till egenföretagarmedlem 

när behov av regler 

föreligger. 

 

 

2. Regler för 

förhandlingsfullmakt (§ 6) 

Regler för 

förhandlingsfullmakt 

fastställs av 

förbundsstyrelsen. 

 

 

2. Regler för 

förhandlingsfullmakt (§ 7 6) 

Regler för 

förhandlingsfullmakt 

fastställs av 

förbundsstyrelsen. 

 

 

2. Regler för 

förhandlingsfullmakt (§ 7) 

Regler för 

förhandlingsfullmakt 

fastställs av 

förbundsstyrelsen. 

 

Normalstadgar för 

avdelningar 

Normalstadgar för 

avdelningar 

Normalstadgar för 

avdelningar 

§ 2 Avdelningsmöten 

Moment 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 

kommande året 

Anm. Avgiften ska tas ut i 

procent med samma 

beräkningsgrunder som 

förbundsavgiften. 

…//... 

§ 2 Avdelningsmöten 

Moment 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 budget 

utgifts- och inkomststat för 

det kommande året 

Anm. Avgiften ska tas ut i 

procent med samma 

beräkningsgrunder som 

förbundsavgiften. 

…//... 

§ 2 Avdelningsmöten 

Moment 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 budget för det 

kommande året 

Anm. Avgiften ska tas ut i 

procent med samma 

beräkningsgrunder som 

förbundsavgiften. 

…//... 

§ 3 Avdelningsstyrelsen 

Moment 1. Avdelningens 

angelägenheter och 

förvaltning sköts av en 

styrelse som består av x 

antal ledamöter och x antal 

suppleanter. 

…//… 

§ 3 Avdelningsstyrelsen 

Moment 1. Avdelningens 

angelägenheter och 

förvaltning sköts av en 

styrelse som består av 

minst 3 x antal ledamöter 

och upp till x antal 

suppleanter. 

…//… 

§ 3 Avdelningsstyrelsen 

Moment 1. Avdelningens 

angelägenheter och 

förvaltning sköts av en 

styrelse som består av 

minst 3 ledamöter och upp 

till x suppleanter. 

…//… 

Normalstadgar för 

klubbar 

Normalstadgar för 

klubbar 

Normalstadgar för 

klubbar 

§ 2 Klubbmöten 

Moment 3. Följande 

punkter kan behandlas på 

annat klubbmöte: 

1. Rapport om 

förbundsavgift 1 

§ 2 Klubbmöten 

Moment 3. Följande 

punkter kan behandlas på 

annat klubbmöte: 

1. Rapport om 

förbundsavgift 1 

§ 2 Klubbmöten 

Moment 3. Följande 

punkter kan behandlas på 

annat klubbmöte: 

1. Rapport om 

förbundsavgift 1 
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2. Fastställande av 

årsavgiften till klubben för 

det kommande året 

3. Beslut om utgifts- och 

inkomststat för det 

kommande året 

Anm. Avgiften ska tas ut i 

procent med samma 

beräkningsgrunder som 

förbundsavgiften. 

 

...//... 

2. Fastställande av 

årsavgiften till klubben för 

det kommande året 

3. Beslut om budget 

utgifts- och inkomststat för 

det kommande året 

Anm. Avgiften ska tas ut i 

procent med samma 

beräkningsgrunder som 

förbundsavgiften. 

4. Fyllnadsval 

...//... 

2. Fastställande av 

årsavgiften till klubben för 

det kommande året 

3. Beslut om budget för det 

kommande året 

Anm. Avgiften ska tas ut i 

procent med samma 

beräkningsgrunder som 

förbundsavgiften. 

 

4. Fyllnadsval 

...//... 

 

§ 3 Klubbstyrelsen 

Moment 1. Klubbens 

angelägenheter och 

förvaltning sköts av en 

styrelse som består av x 

antal ledamöter och x antal 

suppleanter. 

…//… 

§ 3 Klubbstyrelsen 

Moment 1. Klubbens 

angelägenheter och 

förvaltning sköts av en 

styrelse som består av 

minst 3 x antal ledamöter 

och upp till x antal 

suppleanter. 

…//… 

 

§ 3 Klubbstyrelsen 

Moment 1. Klubbens 

angelägenheter och 

förvaltning sköts av en 

styrelse som består av 

minst 3 ledamöter och upp 

till x suppleanter. 

…//… 

 

Tabellen som nu återfinns under både §§ 3och 4 i Visions stadgar ser ut så här 

Antal medlemmar i avdelningen/klubben Antal ombud 

351 – 700 1 

701 – 1 300 2 

1301 – 2 000 3 

2001 – 3 000 4 

3001 – 4 000 5 

4001 – 5 000 6 

5001 – 6 000 7 

6001 – 7 000 8 

7001 –   9 

 

 

 


