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N A M N O CH Ä N DA M Å L

Förbundets namn är Jusek. Jusek är fackförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, 
personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare.

Jusek har till uppgift
• att ta till vara och främja medlemmarnas fackliga, yrkesmässiga och samhälleliga intressen,
• att verka för samarbete och förståelse mellan medlemmar inom skilda verksamhets

områden och för att en kunnig och ansvarskännande yrkeskår vidmakthålls samt
• att främja medlemmarnas intressen även genom samverkan med andra organisationer.

Juseks verksamhet bygger på de värderingar som kännetecknar en demokratisk rättsstat, 
sådana de kommit till uttryck i svensk grundlag, Förenta Nationernas allmänna förklaring 
om de mänskliga rättigheterna samt Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande friheterna. 

Jusek är medlem i Sveriges Akademikers Centralorganisation, Saco.

O R G A N I SATI O N

Förbundets verksamhet utövas genom 
a) fullmäktige
b) förbundsråd
c) förbundsstyrelse
d) sektioner
e) professionsföreningar
f) fokusgrupper
g) lokalföreningar och lokalombud
samt 
h) förbundets kansli. 

M E D LE M S K A P

Ansökan om medlemskap prövas av förbundsstyrelsen.

Förbundsstyrelsen kan till medlem anta den som 
a) har avlagt juridisk, ekonomisk, systemvetenskaplig, beteendevetenskaplig eller annan 

samhällsvetenskaplig examen,
b) har avlagt någon annan akademisk examen, som till övervägande del omfattar ämnen som 

ingår i nämnda examina eller
c) bedriver studier vid universitet eller högskola för att avlägga en sådan examen som avses i 

a) eller b).

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

Förbundets stadgar
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Förbundsstyrelsen kan därutöver till medlem anta den som fullgör arbetsuppgifter, som 
brukar ankomma på dem som avses i andra stycket a) eller b). Innan förbundsstyrelsen fattar 
ett sådant beslut, ska de sektioner som berörs av frågan ges tillfälle att yttra sig.

En ny medlem har inte rätt till individuell facklig service från förbundet rörande problem 
som har uppkommit redan vid tidpunkten för ansökan om medlemskap om inte särskilda 
skäl föreligger.

Medlemskap kan vägras på sådana skäl som kan föranleda uteslutning enligt § 6 första 
stycket a) — d).

Avslår förbundet en ansökan om medlemskap, ska skälen för beslutet anges skriftligt. 

En medlem har rätt att utträda ur förbundet efter skriftlig anmälan. Utträde sker vid det första 
månadsskifte som infaller efter anmälan, om inte förbundsstyrelsen i det enskilda fallet 
medger tidigare utträde. 

En medlem kan uteslutas ur förbundet om medlemmen
a) har åsidosatt sin skyldighet enligt § 16, första stycket a) — c),
b) offentligt ger uttryck för att inte dela de i § 1 tredje stycket angivna värderingarna,
c) på annat sätt har skadat förbundets anseende eller
d) vid anmälan om övergång från studier till yrkesverksamhet inte skulle kunna ha antagits 

som medlem vid en prövning enligt § 4 andra och tredje stycket.

Är ett förfarande, som avses i första stycket a), b) eller c) av mindre allvarlig beskaffenhet, 
kan medlemmen tilldelas varning i stället för att uteslutas.

En medlem som trots skriftlig uppmaning inte betalar förfallen avgift ska uteslutas ur 
förbundet. Detta ska ske vid det månadsskifte som infaller tre kalendermånader efter det 
månadsskifte då medlemmen ursprungligen kommit i betalningsdröjsmål under förutsättning 
att samtliga vid denna tidpunkt förfallna medlemsavgifter ännu inte betalats. Om förbunds
styrelsen enligt § 12 befriat medlem från avgift eller medgett anstånd med betalning ska 
uteslutning inte ske.

En medlem har inte rätt till medlemsförmåner så länge medlemmen, trots skriftlig uppmaning, 
underlåter att betala förfallen avgift. 

Förbundsstyrelsen beslutar om åtgärder enligt § 6 första och andra styckena. Uteslutning på 
grund av utebliven betalning enligt förutsättningarna i § 6 tredje stycket sker utan förbunds
styrelsens särskilda beslut.

Innan en fråga om åtgärd enligt § 6 första och andra styckena prövas ska medlemmen 
samt styrelsen för den sektion och den lokalförening som medlemmen tillhör ges tillfälle 
att yttra sig.

§ 5

§ 6

§ 7
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För beslut om uteslutning eller varning på de grunder som anges i § 6 första stycket fordras 
att minst sju av förbundsstyrelsens ledamöter röstar för en sådan åtgärd.

För att återinträde i förbundet ska beviljas, krävs att den sökande har betalt sina skulder 
till förbundet.

Den som har uteslutits med stöd av § 6 a) eller b) kan inte beviljas nytt medlemskap förrän 
ett år har förflutit efter uteslutningen.

AVG I F TE R O CH FO N D

Ordinarie medlemsavgift fastställs av fullmäktige. Fullmäktige kan besluta om differentierade 
avgifter. Därvid kan fullmäktige begränsa rätten till medlemsförmåner för dem som betalar 
reducerad avgift.

Fullmäktige kan besluta att ordinarie avgift ska utgå med ett särskilt belopp dels till löpande 
utgifter, dels till stödfonden. 

Tillfällig extra avgift kan beslutas av fullmäktige samt i fall, som avses i § 29, av förbunds
styrelsen. 

Avgift betalas de dagar som förbundsstyrelsen bestämmer.

En medlem är skyldig att betala den för medlemmen vid varje tidpunkt gällande avgiften 
från och med månaden efter den månad då medlemmen inträtt.

En medlem erhåller reducerad avgift först från och med månaden efter den månad då 
medlem inkommit med anmälan om förhållanden som berättigar till reducerad avgift.

Medlem, vars förhållanden förändrats på så sätt att skyldighet föreligger att betala en högre 
avgift, ska anmäla detta till förbundet. Medlem som inte anmält ändrade förhållanden enligt 
ovan har, efter en tid om tre månader från det att förhållandet inträtt, inte rätt till individuell 
facklig service från förbundet i angelägenheter som uppkommit under den tidsperiod då 
felaktig avgift erlagts. 

Förbundsstyrelsen kan på ansökan befria en medlem eller en tidigare medlem från avgift 
eller del därav eller medge anstånd med betalningen. 

Förbundet ska ha en stödfond. För denna ska finnas ett reglemente, som har antagits av 
fullmäktige.

Till stödfonden ska föras medel, vilka lämnas till förbundet som frivilliga bidrag eller gåvor, 
om inte givaren uttryckligen förklarar att de ska användas till något annat ändamål.

§ 8

§ 9

§ 10

§ 11

§ 12

§ 13
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A R B E T S LÖS H E T S K A S SA N

Förbundet tillhandahåller sina medlemmar arbetslöshetsförsäkring genom individuellt 
medlemskap i Akademikernas erkända arbetslöshetskassa.

Förbundsstyrelsen utser årligen ombud till arbetslöshetskassans föreningsstämma.

M E D LE M M A R N A S A LLM Ä N N A S K Y LD I G H E TE R

Medlemmarna bör verka för förbundets sammanhållning och utveckling. 

Medlemmarna är skyldiga att
a) följa dessa stadgar och de beslut som fattas med stöd av dem,
b) iaktta och lojalt tillämpa avtal som träffas av förbundet eller förhandlingskartell, som 

förbundet är medlem i,
c) på arbetsmarknaden och i andra fackliga sammanhang uppträda lojalt mot förbundet,
d) till förbundet meddela adress  eller namnändring,
e) till förbundet anmäla avlagd examen eller avslutad utbildning,
f) till förbundet anmäla övergång från studier till yrkesverksamhet,
g) till förbundet anmäla ändring av arbetsplats, anställningens omfattning eller befattning 

samt
h) på begäran lämna uppgifter om sina löne  och anställningsvillkor; sådana uppgifter ska 

behandlas konfidentiellt av förbundet.

Åtgärd som en medlem vidtar på grund av tjänsteåliggande eller yrkesplikt kan inte läggas 
medlemmen till last som åsidosättande av skyldigheterna mot förbundet.

V E R K SA M H E T SÅ R

Förbundets verksamhetsår omfattar tiden den 1 juli — den 30 juni.

F U LLM Ä K TI G E

Förbundets fullmäktige, samlade till möte, är förbundets högsta beslutande organ. 
Fullmäktige är 100 till antalet. De utses av sektionerna bland förbundets medlemmar. 

Fullmäktige sammanträder till ordinarie möte vart tredje år under tiden den 1 maj — den 
15 juni. Förbundsstyrelsen bestämmer tid och plats för mötet.

Förbundsstyrelsen kan kalla fullmäktige till extra möte, om särskilda omständigheter 
föranleder det. Förbundsstyrelsen ska kalla till sådant möte, om det begärs av någon av 
förbundets revisorer eller av minst femton fullmäktige eller av det antal medlemmar som 
motsvarar minst fem procent av antalet medlemmar i förbundet vid utgången av närmast 
föregående kalenderår. Begäran om extra möte ska vara skriftlig och ange den eller de 
frågor för vilka extra möte begärs.

När extra möte har begärts ska det hållas inom sextio dagar från det att begäran kom in 
till förbundet.

§ 14

§ 15

§ 16

§ 17

§ 18

§ 19
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Sektionerna utser inom sig fullmäktige och suppleanter för dessa i förhållande till sina 
medlemsantal. 

Antalet fullmäktige för varje sektion bestäms efter medlemsantalet den 1 februari närmast 
före ordinarie fullmäktigemöte.

Fullmäktige utses av sektionsstyrelserna vid sammanträden, som hålls senast under februari 
månad närmast före ordinarie fullmäktigemöte.

Mandattiden för fullmäktige är från och med närmast kommande ordinarie fullmäktige
möte fram till nästa ordinarie fullmäktigemöte. Avgår en fullmäktig eller suppleant under 
mandattiden, utser sektionsstyrelsen ersättare för återstoden av mandatperioden. 

Vid ordinarie fullmäktigemöte förekommer
1. val av mötesfunktionärer,
2. behandling av förbundsstyrelsens förvaltning under de tre senaste, avslutade 

verksamhetsåren och revisorernas berättelse däröver samt fråga om ansvarsfrihet 
för förbundsstyrelsen, 

3. val av valberedning för val vid kommande fullmäktigemöte och förbundsråd,
4. val av ordförande, förste och andre vice ordförande samt övriga ledamöter i 

förbundsstyrelsen för tiden till och med nästa ordinarie fullmäktigemöte,
5. val av revisorer jämte suppleanter för de kommande tre verksamhetsåren,
6. fastställande av mål och riktlinjer för de kommande tre verksamhetsåren,
7. fastställande av ordinarie avgifter för de kommande tre verksamhetsåren,
8. fastställande av arvode till ledamöter i förbundsstyrelsen för tiden till och med nästa 

ordinarie fullmäktigemöte,
9. val av ombud och suppleanter till Sacos kongress för tiden till och med nästa ordinarie 

fullmäktigemöte,
10. behandling av motioner, som har avgetts av sektion, professionsförening, lokalförening, 

lokalombud eller en förbundsmedlem och som har kommit in till förbundsstyrelsen senast 
den 31 januari det år mötet hålls; i sådana ärenden ska förbundsstyrelsen avge yttrande, 
vilket bifogas kallelsen till mötet samt

11. övriga ärenden, som har angetts i kallelsen till mötet.

Endast fullmäktig kan utses till ordförande eller vice ordförande för fullmäktigemöte.

Väcks vid ordinarie möte förslag i något ärende, som inte har angetts i kallelsen, kan ärendet 
behandlas, om minst fyra femtedelar av de vid mötet närvarande fullmäktige beslutar om det.

Vid extra fullmäktigemöte kan endast sådana ärenden, som angetts i kallelsen till mötet tas 
upp till behandling. 

Kallelser till möte ska sändas till varje fullmäktig senast trettio dagar före mötet. Föranleder 
särskilda omständigheter det, får kallelse till extra möte dock sändas senast tio dagar före 
mötet. Såvitt möjligt ska kallelsen i god tid före mötet tas in i förbundets tidskrift och på 
förbundets webbplats.

§ 20

§ 21

§ 22
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Samtidigt med kallelsen ska de fullmäktige tillställas samtliga handlingar rörande ärenden, 
som har tagits upp på dagordningen. 

Vid fullmäktigemöte har varje närvarande fullmäktig en röst. Omröstning sker öppet, om 
annat inte beslutas. Val företas dock med slutna sedlar, om någon begär det. Som mötets 
beslut gäller den mening som de flesta förenar sig om. Vid lika röstetal gäller den mening 
som ordföranden biträder, dock avgörs val i sådant fall genom lottning. 

En fullmäktig, som är ledamot av förbundsstyrelsen, får inte delta i beslut om ansvarsfrihet 
eller val av revisorer.

En fullmäktig som är egen företagare har inte rösträtt i fråga om konfliktåtgärder eller 
extra avgifter.

Den som är ledamot av förbundsstyrelsen, men som inte är fullmäktig, får delta i fullmäktiges 
överläggningar och framställa yrkanden men får inte delta i beslut.

Den som är representant för en professions förening, men som inte är fullmäktig, får delta i 
fullmäktiges överläggningar och framställa yrkanden men får inte delta i beslut.

Den som är ledamot av förbundets valberedning, men som inte är fullmäktig, får delta i 
fullmäktiges överläggningar i valärenden och därvid framställa yrkanden men får inte delta 
i beslut.

En förbundsmedlem som inte är fullmäktig har yttranderätt i frågor som har väckts av 
den medlemmen.

Andra förbundsmedlemmar, som inte är fullmäktige, får närvara vid fullmäktigemöte 
i plenum.

Fullmäktigemötet kan besluta att även andra förbundsmedlemmar får delta i fullmäktiges 
överläggningar men inte i dess beslut.

FÖ R B U N DS R Å D E T

Förbundsrådet består av förbundets ordförande, sektionsstyrelsernas  ledamöter och två 
representanter från varje professions förening. 

Förbundsrådets uppgift är att ge förbundsstyrelsen vägledning inför viktigare beslut samt 
att vid behov förrätta fyllnadsval till förbundsstyrelsen, Sacos kongress samt uppdrag 
som revisor.

Förbundsrådet sammanträder på  kallelse av förbundsstyrelsen. Om minst en  sektion begär 
det, ska förbunds styrelsen kalla till sammanträde. Kallelser ska sändas senast fjorton dagar 
före samman trädet.

§ 23

§ 24

§ 25
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När förbundsrådet förrättar fyllnadsval har sektionerna det röstetal som motsvarar sektionens 
antal mandat vid närmast föregående ordinarie fullmäktigemöte varvid varje ledamots röst 
motsvarar en niondedel av sektionens röstetal. I valfrågor har förbundets ordförande och 
representanterna för professionsföreningarna förslagsrätt men inte rösträtt.

För att bli vald krävs att en föreslagen person erhåller mer än hälften av det totala röstetalet. 
Uppnås inte denna majoritet ska frågan återsändas till valberedningen, som har att avge ett 
nytt förslag till nästa förbundsråd.

Vid fyllnadsval gäller i övrigt bestämmelserna i § 23 i tillämpliga delar. 

FÖ R B U N DS S T Y R E L S E N

Förbundsstyrelsen har den omedelbara ledningen av förbundets verksamhet och utgör 
mellan fullmäktigemötena förbundets högsta beslutande organ. Styrelsen har säte 
i Stockholm.

Förbundsstyrelsen består av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande, 
vilka utgör förbundsstyrelsens presidium, samt ytterligare tio ledamöter. Styrelse leda möterna 
utses bland förbundets medlemmar vid ordinarie fullmäktigemöte för tiden till och med nästa 
ordinarie fullmäktigemöte.

Avgår samtliga ledamöter av presidiet under mandattiden ska ett extra fullmäktigemöte 
inkallas för att välja nytt presidium för återstoden av mandattiden.

Avgår ordföranden, en vice ordförande eller någon annan styrelseledamot under mandattiden 
utser förbundsrådet ersättare bland förbundets medlemmar för återstoden av mandattiden. 

Förbundsstyrelsen är beslutför, när minst sju ledamöter är närvarande.

Som förbundsstyrelsens beslut gäller den mening som de flesta förenar sig om. Vid lika 
röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, dock avgörs val genom lottning.

I beslut om ärende, som avses i § 7, gäller dessutom vad som föreskrivs där om 
minsta röstetal.

En adjungerad ledamot till förbundsstyrelsen får inte delta i styrelsens beslut. 

Förbundsstyrelsen ska årligen anta en arbetsordning för sitt arbete.

Förbundsstyrelsen ska
a) besluta om åtgärder som främjar förbundets ändamål,
b) årligen följa upp de mål och riktlinjer, som fullmäktige har fastställt,
c) årligen med utgångspunkt i fullmäktiges beslut om mål och riktlinjer samt medlems

avgifter fastställa verksamhetsplan och budget,
d) inom ramen för fullmäktiges beslut om mål och riktlinjer bestämma förbundets inriktning,
e) ansvara för förbundets ekonomiska förvaltning,

§ 26

§ 27

§ 28
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f) anställa och entlediga verkställande direktör samt årligen fastställa en instruktion för den 
verkställande direktören och i övrigt ge riktlinjer för dennes verksamhet,

g) besluta i ärenden om försäljning eller belåning av förbundets fasta egendom och tomträtt,
h) bereda fullmäktiges möten och därvid fastställa fullmäktiges rese  och traktaments

ersättningar, 
i) låta verkställa fullmäktiges beslut,
j) senast den 31 januari hålla förbundets årsredovisning inklusive revisions berättelse för 

det föregående verksamhetsåret tillgänglig på kansliet samt i förbundets tidskrift och på 
förbundets webbplats offentliggöra ett sammandrag av årsredovisningen, 

k) senast den 31 januari det år då ordinarie fullmäktigemöte äger rum hålla års redovisningar 
inklusive revisions berättelser för hela perioden tillgängliga samt

l) besluta i övriga ärenden som inte ankommer på fullmäktige.

Inför viktigare beslut bör förbunds styrelsen inhämta förbundsrådets mening.

När det kan ske utan olägenhet ska förbundsstyrelsen inhämta yttrande från de sektioner, 
professionsföreningar och lokalföreningar, vilkas intresse särskilt berörs av ett visst ärende.

Vid avgörande av ärenden som är av väsentligt intresse för en viss sektion har sektionen rätt 
att få en representant adjungerad till förbundsstyrelsen. En sådan representant har yttrande  
och förslagsrätt samt rätt att få sin särskilda mening antecknad till protokollet. 

Förbundsstyrelsen kan vid en befarad eller pågående arbetskonflikt besluta om extra avgift.

Begär Saco bidrag av förbundet vid en befarad eller pågående arbetskonflikt, kan förbunds
styrelsen, även om förbundet inte är indraget i konflikten, besluta om extra avgifter också för 
sådant ändamål.

Extra avgifter enligt denna paragraf får inte tas ut av medlemmar, som är egna företagare, 
eller av medlemmar, som inte är yrkesverksamma. 

Beslut i löpande ärenden fattas av verkställande direktören.

Verkställande direktören får inte fatta beslut i ärenden som enligt ett särskilt beslut ska 
avgöras av förbundsstyrelsen, och inte heller i ärenden som avses i § 7, § 21 första stycket 
punkten 10, § 28 andra stycket a) — h) eller § 29. 

Löpande ärenden, som enligt ett särskilt beslut inte får avgöras av verkställande direktören 
liksom ärenden av större vikt eller principiell betydelse, får avgöras av ordföranden, om 
ärendet inte tål uppskov och inte heller bör föranleda ett extra styrelsesammanträde, såvida 
inte beslutanderätten tillkommer fullmäktige.

Beslut som fattas av ordföranden med stöd av denna bestämmelse ska snarast anmälas till 
förbundsstyrelsen.

§ 29

§ 30

§ 31
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VA LB E R E D N I N G E N

Fullmäktiges val, förbundsrådets eventuella fyllnadsval samt de övriga val som fullmäktige 
eller förbundsstyrelsen  bestämmer ska förberedas av en valberedning. 

Valberedningen ska också lämna förslag till fullmäktige om arvoden till ledamöter i 
förbundsstyrelsen för tiden fram till och med nästa ordinarie fullmäktigemöte.

Valberedningen består av fem ledamöter, varav en är sammankallande, och två suppleanter 
valda i turordning. För valberedningen ska finnas en av fullmäktige fastställd instruktion.

Valberedningen väljs vid ordinarie fullmäktigemöte för tiden till och med näst kommande 
ordinarie fullmäktige möte. Varje sektion och professions förening har rätt att före 
fullmäktigemötets inledande nominera personer för val till val beredningen. Fullmäktige ska 
utse en ledamot i valberedningen till sammankallande.  

P ROTO KO L L

Vid sammanträden med fullmäktige, förbundsrådet och förbundsstyrelsen ska protokoll föras. 

R E V I S O R E R

Förbundsstyrelsens förvaltning och räkenskaper ska granskas av tre revisorer. För var och en 
av dem ska finnas en suppleant. En av revisorerna och suppleanten för denne ska vara 
auktoriserade.

Revisorerna ska årligen före den 30 november lämna revisionsberättelse om styrelsens 
förvaltning och räkenskaper under det föregående verksamhetsåret.

Revisionsberättelsen ska läggas fram för närmast följande ordinarie fullmäktigemöte.

Avgår revisor eller revisorssuppleant under mandattiden utser förbundsrådet ersättare 
för återstoden av mandattiden.

FÖ R B U N D E T S S E K TI O N E R

Inom förbundet finns tre sektioner för yrkesverksamma medlemmar, den statliga sektionen, 
den kommunala sektionen och den privata sektionen samt en sektion för studerande 
medlemmar, studerandesektionen. 

Förbundets medlemmar tillhör sektionen för det område inom vilket de är verksamma. 
I särskilda fall kan förbundsstyrelsen bestämma vilken sektion en medlem ska tillhöra eller 
att en medlem inte ska tillhöra någon sektion. 

§ 32

§ 33

§ 34

§ 35
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Sektionerna har till uppgift att inom förbundets ram verka för sina medlemmars särskilda 
intressen.

Det åligger därvid styrelsen för 

• en sektion med yrkesverksamma med lemmar att inom ramen för sektionens område och 
med utgångs  punkt i förbundsstyrelsens beslut
a) formulera mål och inriktning för arbetet med kollektivavtal, parts gemensamt arbete 

samt verksamheten i övrigt, 
b) upprätta verksamhetsplaner och följa upp genomförandet av dessa, 
c) verka för ett ökat medlemsengagemang,
d) bedriva ett aktivt rekryteringsarbete,
e) delta i förbundets opinions bildnings  arbete, 
f) utveckla den lokala verksamheten, 
g) ta initiativ till och planera facklig utbildning samt 
h) ansvara för att medlemmarnas intressen och behov tas till vara genom en löpande 

dialog med sektionens medlemmar och deras lokalfackliga organisationer på 
arbetsplatserna.

• studerandesektionen att inom ramen för sektionens område och med utgångspunkt i 
förbundsstyrelsens beslut
a) formulera mål och inriktning för arbetet inom den högre utbildningen, i studiesociala 

frågor samt verksamheten i övrigt, 
b) upprätta verksamhetsplaner och följa upp genomförandet av dessa, 
c) verka för ett ökat medlemsengagemang,
d) bedriva ett aktivt rekryteringsarbete,
e) delta i förbundets opinionsbildningsarbete, 
f) utveckla den lokala verksamheten, 
g) ta initiativ till och planera facklig utbildning samt 
h) ha en löpande dialog med sektionens medlemmar och förbundets lokala verksamheter. 

Styrelsen för en sektion bör med uppmärksamhet följa frågor som berör sektionen och 
vidta behövliga åtgärder eller föreslå förbundsstyrelsen sådana. Styrelsen ska i övrigt för 
förbundsstyrelsen bereda ärenden som berör sektionens särskilda intressen.

Styrelsen för en sektion ska på begäran av förbundsstyrelsen lämna förslag på medlemmar 
i sektionen som ska ingå i professionsföreningarnas styre, delegationer, fokusgrupper och 
andra organ i vilka förbundet är representerat. 

En sektion får utöver vad som följer av a) till h) ovan endast på förbundsstyrelsens uppdrag 
företräda förbundet utåt.

Medel till sektionernas verksamhet anslås av förbundsstyrelsen.

§ 36
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För förbundets sektioner ska det finnas stadgar. Beslut att anta eller ändra dessa fattas av 
sektionen.

Ett sådant beslut ska godkännas av förbundsstyrelsen. Uppnås inte enighet mellan sektionen 
och förbundsstyrelsen ska frågan hänskjutas till fullmäktige. För tiden fram till fullmäktige ska 
stadgarna ha den lydelse som förbundsstyrelsen beslutar.

I stadgarna för sektionerna ska intas bestämmelser om 
a) att det högsta beslutande organet ska utgöras av ett allmänt medlemsmöte, 

sektionsmötet, 
b) att ordinarie sektionsmöte i sektionerna för yrkesverksamma medlemmar ska hållas 

vart tredje år under kalenderåret efter det år då ordinarie fullmäktige hållits och i 
studerandesektionen varje år,

c) att sektionen leds av en styrelse bestående av ordförande, vice ordförande och sju 
övriga ledamöter som väljs av sektionsmötet, 

d) att medlem deltar i val genom att avge sin röst på sektionsmötet eller sända den 
till förbundet på det sätt som anges i en av förbundsstyrelsen fastställd instruktion 
för genomförande av val, 

e) att extra sektionsmöte hålls, när förbunds styrelsen eller visst antal medlemmar begär 
sådant för att behandla ett visst ärende,

f) att vid sektionsmöte och styrelse samman träde ska föras protokoll, varav kopia sänds 
till förbundsstyrelsen, samt 

g) hur medlemmarna kallas till sektionsmötet.

I stadgarna ska också intas en bestämmelse om att det ska finnas en valberedning som består 
av minst tre och högst fem personer, varav en är sammankallande, och har till uppgift att 
a) förbereda val till sektionsstyrelsen samt 
b) utse ordförande, vice ordförande eller annan styrelseledamot när en sådan ledamot avgår 

under mandatperioden, dock att högst fyra nya ledamöter får utses på detta sätt under 
en mandatperiod.

För valberedning ska det finnas en av förbundsstyrelsen fastställd instruktion. 

Förbundsstyrelsen får inrätta delegationer inom en sektion. En delegation får ges till uppgift 
att arbeta med kollektivavtal inom ett visst område, frågor som rör yrkesrollen för en viss 
medlemsgrupp eller annan närmare angiven fråga.

För en delegations verksamhet ska det finnas en uppdragsbeskrivning som beslutas av 
förbundsstyrelsen efter samråd med sektionens styrelse. Av uppdragsbeskrivningen ska 
framgå i vilken utsträckning delega tionen får företräda förbundet utåt.

§ 37

§ 38
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FÖ R B U N D E T S P R O F E S S I O N S FÖ R E N I N G A R

Inom förbundet finns sex professions föreningar för förbundets utbildnings grupper, jurister, 
ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare samt en 
professionsförening för medlemmar som är chefer. 

En medlem tillhör den professionsförening för utbildningsgrupp som närmast motsvarar 
medlemmens utbildning men har rätt att byta tillhörighet till en annan sådan förening. 
Den som har anställning som chef får dessutom tillhöra professionsföreningen för 
medlemmar som är chefer.

Professionsföreningarna leds av förenings styren som utses årligen av förbundsstyrelsen 
och består av minst tre och högst sju ledamöter. 

En professionsförening ska inom sitt område medverka i förbundets 
a) verksamhet för att utveckla professionen, 
b) stöd till medlemmarna i deras karriär, 
c) opinionsbildning utifrån ett professions intresse samt 
d) rekryteringsarbete.

Föreningarna ska i övrigt för förbunds styrelsen bereda ärenden som berör föreningens 
särskilda intressen. 

Föreningarna ska utse vardera två representanter för föreningen till fullmäktige.

För föreningarnas verksamhet ska det finnas riktlinjer som beslutas av förbundsstyrelsen. 
Av riktlinjerna ska framgå i vilken utsträckning föreningen får företräda förbundet utåt.

Medel till föreningarnas verksamhet anslås av förbundsstyrelsen.

FÖ R B U N D E T S FO K U S G R U P P E R

Förbundsstyrelsen får inrätta fokusgrupper för arbete med förbundets politik eller opinions
bildning i en viss fråga. Fokus grupper får bara inrättas för en viss begränsad tid. 

För en fokusgrupps verksamhet ska det finnas en uppdragsbeskrivning som beslutas av 
förbundsstyrelsen. Av uppdragsbeskrivningen ska framgå i vilken utsträckning gruppen får 
företräda förbundet utåt.

Medel till en fokusgrupps verksamhet anslås av förbundsstyrelsen.

§ 39

§ 40

§ 41
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FÖ R B U N D E T S LO K A L A O R G A N I SATI O N

Förbundsstyrelsen bestämmer på vilka arbetsplatser förbundet ska ha en lokal organisation. 
Medlemmarna på sådana arbetsplatser får därefter, vid ett allmänt medlemsmöte, fatta beslut 
om att bilda en lokalförening eller välja ett lokalombud.

Lokalföreningar och lokalombud har till uppgift att 
a) företräda medlemmarna i fackliga frågor inför lokala arbetsgivare,
b) värva medlemmar till förbundet,
c) vara informations  och kontaktorgan mellan förbundsorganen och föreningens 

medlemmar samt
d) stärka samhörigheten mellan medlemmar och ge dem tillfälle att utbyta åsikter i 

gemensamma frågor.

Styrelsen för en lokalförening liksom ett lokalombud bör med uppmärksamhet följa frågor, 
som berör den lokala organisationen och vidta behövliga åtgärder eller föreslå förbunds
styrelsen sådana. Styrelsen ska i övrigt för förbundsstyrelsen bereda ärenden, som berör 
lokalföreningens särskilda intressen.

En lokalförening eller ett lokalombud får utöver vad som följer av a) till d) ovan endast 
på förbundsstyrelsens uppdrag företräda förbundet utåt. 

För förbundets lokalföreningar ska det finnas stadgar. Beslut att anta eller ändra dessa fattas 
av lokalföreningen. Ett sådant beslut ska godkännas av förbundsstyrelsen för att bli gällande. 
Uppnås inte enighet mellan lokalföreningen och förbundsstyrelsen ska stadgarna ha den 
lydelse som förbundsstyrelsen beslutar.

Medel till lokalföreningarnas och lokalombudens verksamhet anslås av förbundsstyrelsen.

Ä N D R I N G AV S TA D G A R N A

Beslut om ändring av stadgarna fattas av fullmäktige. För ändring fordras att minst två 
tredjedelar av de närvarande fullmäktige är ense om beslutet. Förslag om ändring får antas 
endast om frågan angetts i kallelsen till mötet.

§ 42

§ 43

§ 44
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Valberedningen ska inför fullmäktiges ordinarie möte förbereda val av  
följande funktionärer
a) förbundsordförande,
b) förste vice förbundsordförande,
c) andre vice förbundsordförande,
d) tio ytterligare förbundsstyrelseledamöter,
e) tre revisorer jämte suppleanter, varav en av revisorerna jämte suppleanten  

för denne ska vara auktoriserad,
f) ombud jämte suppleanter till Sacos kongress samt
g) övriga som fullmäktige eller förbundsstyrelsen bestämmer. 

Valberedningen ska senast den 1 oktober året före fullmäktigeåret anmoda sektioner, 
professionsföreningar och förbundets medlemmar att till valberedningen inkomma med 
förslag på kandidater till de val som ska hållas. Förslagsställarna ska uppmanas att 
motivera sina förslag. 

Valberedningen bör vid utarbetandet av sitt förslag till styrelse eftersträva ett fungerande och 
brett sammansatt arbetslag, som speglar medlems strukturen i förbundet. Särskild vikt ska 
läggas vid kompetens och erfarenhet som är relevant för uppdraget. Vederbörlig hänsyn ska 
också tas till behoven av såväl kontinuitet som förnyelse i styrelsen. 

Som ledamot av förbundsstyrelsen får föreslås varje medlem utom ledamot av val
beredningen, revisorerna eller den som är anställd av förbundet.

Valberedningens förslag ska tillsammans med motivering presenteras i förbundets 
tidskrift och på förbundets webbplats i god tid före fullmäktige mötet, om inte särskilda 
omständigheter föranleder annat.

Valberedningens förslag är fullmäktigehandling och ska tillställas fullmäktige 
ledamöterna senast tillsammans med kallelsen till mötet, om inte särskilda omständigheter 
föranleder annat.

Valberedningen ska delta i fullmäktiges överläggningar avseende valärenden och vara 
beredd att motivera sitt förslag inför fullmäktige.

Valberedningen ska förbereda förbunds rådets eventuella fyllnadsval, varvid tillämpliga 
delar av §§ 2—7 i instruktionen ska gälla. 

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

§ 5

§ 6

§ 7

§ 8

Instruktion för 
förbundets valberedning
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ÄNDAMÅL

Förbundets stödfond, som skall finnas enligt § 13 i förbundets stadgar, har till ändamål att vid 
facklig konflikt, vari förbundet eller Saco är part, i enlighet med nedan meddelade föreskrifter 
lämna ekonomiskt stöd åt medlemmar av förbundet vilka berörs av konflikten samt att 
bestrida andra i samband med facklig konflikt uppkommande kostnader.

Fondens medel får disponeras också för att bestrida konfliktkostnader för en annan 
organisation som är ansluten till Saco.

Fonden har därutöver till ändamål att trygga åtagande, som förbundet genom medlemskap 
i någon annan organisation har åtagit sig.

Till stödfonden hör medel, som tillförts fonden samt avkastningen på tillförda medel.

FÖRVALTNING

Fondens medel skall hållas avskilda från förbundets övriga tillgångar. Fonden förvaltas 
av förbundsstyrelsen.

Influtna medel placeras på bankräkning. Med förbundsstyrelsens medgivande kan dock 
fondmedel, under förutsättning av skälig avkastning, placeras på annat betryggande sätt. 

Stödfondens räkenskaper förs för verksamhetsår omfattande tiden den 1 juli — den 30 juni. 
I samband med att förslag till resultat och balansräkningar över förbundets ekonomi upp
rättas skall inventering genomföras och särskild redogörelse för förvaltningen av stödfondens 
medel under verksamhetsåret upprättas.

Stödfondens förvaltning och räkenskaper granskas av förbundets revisorer. De skall avge en 
särskild revisionsberättelse däröver till förbundets ordinarie fullmäktigemöte. 

En medlem av förbundet, som har förlorat inkomst till följd av konflikt, har rätt till konflikt
understöd, förutsatt att han eller hon tillhört förbundet sedan minst ett år samt erlagt till 
betalning förfallna avgifter.

Andra medlemmar kan efter särskild prövning av förbundsstyrelsen tillerkännas skäligt 
konfliktunderstöd. 

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

Reglemente för  
Juseks stödfond
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Konfliktunderstöd bestäms efter den inkomst av tjänst som medlemmen förlorar till följd av 
konflikten och får inte överstiga denna förlust. I förlustbeloppet inräknas inte vad som avgår 
för skatt. Förbundsstyrelsen fastställer närmare grunder för understödet. 

En medlem kan efter särskild prövning tillerkännas ersättning även för annan av konflikt 
föranledd förlust eller kostnad än sådan som avses i § 5. 

Förbundsstyrelsen prövar medlemsanspråk på konfliktunderstöd och ersättning enligt § 6 
samt frågan om utbetalning från stödfonden av andra kostnader i konflikt, i vilken förbundet 
eller Saco är part.

Hemställan från Saco om bidrag för att bestrida annan Sacoorganisations konfliktkostnader 
prövas av förbundsstyrelsen. 

Konfliktunderstöd kan helt eller delvis frånkännas en medlem av förbundet, om han eller hon 
inte antar anställning eller uppdrag, som förbundet anvisar.

ALLMÄNNA BESTÄMMEL SER

Konfliktunderstöd och ersättning enligt § 6 utbetalas efter ansökan. Ansökan om konflikt
understöd skall innehålla uppgift om vilken inkomst av tjänst som den sökande förlorar.

Ansökan om ersättning för annan förlust eller kostnad skall innehålla uppgift om det belopp, 
varmed ersättning begärs samt de uppgifter som behövs för att bedöma anspråket. 

Konfliktunderstöd utbetalas i efterskott för avlöningsperiod. Ersättning enligt § 6 utbetalas 
i efterskott om inte särskilda skäl föranleder annat. 

Medlem av förbundet, som uppbär konfliktunderstöd eller ersättning enligt § 6, är skyldig 
att utan anfordran till förbundsstyrelsen anmäla ändrade förhållanden, som kan föranleda 
nedsättning av konfliktunderstödet eller ersättningen.

ÄNDRING AV REGLEMENTET

Beslut om ändring av detta reglemente fattas av fullmäktige. För ändring fordras att minst 
två tredjedelar av de närvarande fullmäktige är ense om beslutet. Förslag om ändring får 
antas endast om frågan angetts i kallelsen till mötet.

§ 5

§ 6

§ 7

§ 8

§ 9

§ 10

§ 11

§ 12
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S E K TI O N E N S M E D LE M M A R O CH U P P G I F TE R

Sektionen omfattar de medlemmar som är yrkesverksamma i staten eller i organisationer 
som är bundna av kollektiv avtal som sluts mellan å ena sidan staten som arbetsgivare och 
å andra sidan förbundet eller en förhandlings organisation som förbundet tillhör.

I särskilda fall kan förbundsstyrelsen bestämma att en medlem ska tillhöra eller inte 
tillhöra sektionen.  

Sektionen har till uppgift att inom förbundets ram verka för och bevaka medlemmarnas 
särskilda intressen.

Sektionen ska inom ramen för sektionens område och med utgångspunkt i förbunds
styrelsens beslut
a) formulera mål och inriktning för arbetet med kollektivavtal, parts gemensamt arbete 

samt verksamheten i övrigt,
b) upprätta verksamhetsplaner och följa upp genomförandet av dessa, 
c) verka för ett ökat medlemsengagemang,
d) bedriva ett aktivt rekryteringsarbete,
e) delta i förbundets opinions bildningsarbete, 
f) utveckla den lokala verksamheten, 
g) ta initiativ till och planera facklig utbildning samt
h) ansvara för att medlemmarnas  intressen och behov tas till vara genom en löpande dialog 

med sektionens medlemmar och deras lokalfackliga organisationer på arbetsplatserna.

S E K TI O N S M ÖTE T 

Sektionsmötet är allmänt medlemsmöte och sektionens högsta beslutande organ.  

Ordinarie sektionsmöte ska hållas vart tredje år under september, oktober eller november 
månad kalenderåret efter det år då ordinarie fullmäktige hållits, på tid och plats som 
sektionsstyrelsen bestämmer.

Extra sektionsmöte ska hållas för att behandla ett visst ärende på begäran av förbunds
styrelsen eller om minst fem procent av sektionens medlemmar skriftligen begär det hos 
sektionsstyrelsen.  

Stadgar för den  
statliga sektionen

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4
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Vid ordinarie sektionsmöte ska följande ärenden förekomma 
• val av ordförande vid mötet, 
• utseende av två justerare att justera mötets protokoll, 
• redogörelse för sektionens verksamhet,
• fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter,
• val av ordförande i sektionens styrelse,
• val av vice ordförande i sektionens styrelse,
• val av ytterligare sju ledamöter i sektionens styrelse, 
• val av valberedning bestående av minst tre och högst fem personer,  

varav en är sammankallande samt
• övriga frågor som upptagits i kallelsen.  

Kallelse till sektionsmöte ska senast fjorton dagar före mötet skickas ut till samtliga 
medlemmar i sektionen. Till kallelsen ska fogas föredragningslista samt förslag från 
valberedningen.  

Vid sektionsmöte ska föras protokoll. Kopia av protokollet ska skickas till förbunds  styrelsen.  

Vid sektionsmöte har varje sektionsmedlem en röst. Omröstning sker öppet. Val sker dock 
genom sluten omröstning. Som mötets beslut gäller den mening som de flesta förenar sig om. 
Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, dock avgörs val i sådana fall 
genom lottning. 

Val förrättas genom att medlemmarna lämnar sin röstsedel vid sektionsmötet eller sänder 
den till förbundet enligt de anvisningar för val som beslutas av förbundsstyrelsen. 

VA LB E R E D N I N G E N 

Valberedningens uppgift är att förbereda val av styrelse vid nästkommande sektionsmöte. 

Valberedningen har också till uppgift att utse en ny styrelseledamot när en sådan ledamot 
avgår under mandatperioden. Högst fyra nya ledamöter får utses på detta sätt under en 
mandatperiod.

Valberedningen ska arbeta enligt den instruktion för sektionernas valberedningar som 
fastställs av förbundsstyrelsen.

§ 5

§ 6

§ 7

§ 8

§ 9
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S E K TI O N E N S S T Y R E L S E 

Sektionen leds av en styrelse. Den sammanträder på kallelse av ordföranden eller om 
en ledamot begär det. 

Styrelsen är beslutsför när ordföranden för mötet och minst fyra övriga ledamöter 
är närvarande. 

Som sektionsstyrelsens beslut gäller den mening som de flesta förenar sig om.  
Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.  

Vid styrelsesammanträde ska föras protokoll. Protokollen ska publiceras på sektionens 
webbplats. 

S TA D G E Ä N D R I N G 

Beslut om ändring av sektionens stadgar ska fattas vid ett sektionsmöte. För ändring 
fordras att minst två tredjedelar av de närvarande röstberättigade är ense om beslutet. 

Beslut om ändring ska godkännas av förbundsstyrelsen för att bli gällande.

 

§ 10

§ 11

§ 12
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S E K TI O N E N S M E D LE M M A R O CH U P P G I F TE R

Sektionen omfattar de medlemmar som är yrkesverksamma i kommuner, lands ting, 
regioner, kommunalförbund eller bolag ägda av dessa samt i andra organisationer som, 
för förbundets medlemmar, tillämpar samma kollektiv avtal som nyss nämna organisationer 
eller avtal som har väsentligen samma innehåll som dessa.

I särskilda fall kan förbundsstyrelsen bestämma att en medlem ska tillhöra eller inte 
tillhöra sektionen.  

Sektionen har till uppgift att inom förbundets ram verka för och bevaka medlemmarnas 
särskilda intressen.

Sektionen ska inom ramen för sektionens område och med utgångspunkt i förbunds
styrelsens beslut
a) formulera mål och inriktning för arbetet med kollektivavtal, parts gemensamt arbete 

samt verksamheten i övrigt,
b) upprätta verksamhetsplaner och följa upp genomförandet av dessa, 
c) verka för ett ökat medlemsengagemang,
d) bedriva ett aktivt rekryteringsarbete,
e) delta i förbundets opinions bildningsarbete, 
f) utveckla den lokala verksamheten, 
g) ta initiativ till och planera facklig utbildning samt
h) ansvara för att medlemmarnas  intressen och behov tas till vara genom en löpande dialog 

med sektionens medlemmar och deras lokalfackliga organisationer på arbetsplatserna.

S E K TI O N S M ÖTE T 

Sektionsmötet är allmänt medlemsmöte och sektionens högsta beslutande organ.  

Ordinarie sektionsmöte ska hållas vart tredje år under september, oktober eller november 
månad kalenderåret efter det år då ordinarie fullmäktige hållits, på tid och plats som 
sektionsstyrelsen bestämmer.

Extra sektionsmöte ska hållas för att behandla ett visst ärende på begäran av förbunds
styrelsen eller om minst fem procent av sektionens medlemmar skriftligen begär det hos 
sektionsstyrelsen.  

Stadgar för den  
kommunala sektionen

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4
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Vid ordinarie sektionsmöte ska följande ärenden förekomma 
• val av ordförande vid mötet, 
• utseende av två justerare att justera mötets protokoll, 
• redogörelse för sektionens verksamhet,
• fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter, 
• val av ordförande i sektionens styrelse,
• val av vice ordförande i sektionens styrelse,
• val av ytterligare sju ledamöter i sektionens styrelse, 
• val av valberedning bestående av minst tre och högst fem personer,  

varav en är sammankallande samt
• övriga frågor som upptagits i kallelsen.  

 

Kallelse till sektionsmöte ska senast fjorton dagar före mötet skickas ut till samtliga 
medlemmar i sektionen. Till kallelsen ska fogas föredragningslista samt förslag från 
valberedningen.  

Vid sektionsmöte ska föras protokoll. Kopia av protokollet ska skickas till förbunds  styrelsen.  

Vid sektionsmöte har varje sektionsmedlem en röst. Omröstning sker öppet. Val sker dock 
genom sluten omröstning. Som mötets beslut gäller den mening som de flesta förenar sig om. 
Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, dock avgörs val i sådana fall 
genom lottning. 

Val förrättas genom att medlemmarna lämnar sin röstsedel vid sektionsmötet eller sänder 
den till förbundet enligt de anvisningar för val som beslutas av förbundsstyrelsen. 

VA LB E R E D N I N G E N 

Valberedningens uppgift är att förbereda val av styrelse vid nästkommande sektionsmöte. 

Valberedningen har också till uppgift att utse en ny styrelseledamot när en sådan ledamot 
avgår under mandatperioden. Högst fyra nya ledamöter får utses på detta sätt under en 
mandatperiod.

Valberedningen ska arbeta enligt den instruktion för sektionernas valberedningar som 
fastställs av förbundsstyrelsen.

§ 5

§ 6

§ 7

§ 8

§ 9
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S E K TI O N E N S S T Y R E L S E 

Sektionen leds av en styrelse. Den sammanträder på kallelse av ordföranden eller om 
en ledamot begär det. 

Styrelsen är beslutsför när ordföranden för mötet och minst fyra övriga ledamöter 
är närvarande. 

Som sektionsstyrelsens beslut gäller den mening som de flesta förenar sig om.  
Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.  

Vid styrelsesammanträde ska föras protokoll. Protokollen ska publiceras på sektionens 
webbplats. 

S TA D G E Ä N D R I N G 

Beslut om ändring av sektionens stadgar ska fattas vid ett sektionsmöte. För ändring 
fordras att minst två tredjedelar av de närvarande röstberättigade är ense om beslutet. 

Beslut om ändring ska godkännas av förbundsstyrelsen för att bli gällande.

§ 10

§ 11

§ 12
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S E K TI O N E N S M E D LE M M A R O CH U P P G I F TE R

Sektionen omfattar de medlemmar som är yrkesverksamma i organisationer i näringslivet 
eller i det civila sam hället som är bundna av kollektivavtal som gäller för för bundets 
medlemmar inom dessa områden eller som inte är kollektiv avtalsbundna.

I särskilda fall kan förbundsstyrelsen bestämma att en medlem ska tillhöra eller inte 
tillhöra sektionen.  

Sektionen har till uppgift att inom förbundets ram verka för och bevaka medlemmarnas 
särskilda intressen.

Sektionen ska inom ramen för sektionens område och med utgångspunkt i förbunds
styrelsens beslut
a) formulera mål och inriktning för arbetet med kollektivavtal, parts gemensamt arbete 

samt verksamheten i övrigt,
b) upprätta verksamhetsplaner och följa upp genomförandet av dessa, 
c) verka för ett ökat medlemsengagemang,
d) bedriva ett aktivt rekryteringsarbete,
e) delta i förbundets opinions bildningsarbete, 
f) utveckla den lokala verksamheten, 
g) ta initiativ till och planera facklig utbildning samt
h) ansvara för att medlemmarnas  intressen och behov tas till vara genom en löpande dialog 

med sektionens medlemmar och deras lokalfackliga organisationer på arbetsplatserna.

S E K TI O N S M ÖTE T 

Sektionsmötet är allmänt medlemsmöte och sektionens högsta beslutande organ.  

Ordinarie sektionsmöte ska hållas vart tredje år under september, oktober eller november 
månad kalenderåret efter det år då ordinarie fullmäktige hållits, på tid och plats som 
sektionsstyrelsen bestämmer.

Extra sektionsmöte ska hållas för att behandla ett visst ärende på begäran av förbunds
styrelsen eller om minst fem procent av sektionens medlemmar skriftligen begär det hos 
sektionsstyrelsen.  

Stadgar för den  
privata sektionen

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4
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Vid ordinarie sektionsmöte ska följande ärenden förekomma 
• val av ordförande vid mötet,
• utseende av två justerare att justera mötets protokoll, 
• redogörelse för sektionens verksamhet,
• fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter, 
• val av ordförande i sektionens styrelse,
• val av vice ordförande i sektionens styrelse,
• val av ytterligare sju ledamöter i sektionens styrelse, 
• val av valberedning bestående av minst tre och högst fem personer,  

varav en är sammankallande samt
• övriga frågor som upptagits i kallelsen.  

Kallelse till sektionsmöte ska senast fjorton dagar före mötet skickas ut till samtliga 
medlemmar i sektionen. Till kallelsen ska fogas föredragningslista samt förslag från 
valberedningen.  

Vid sektionsmöte ska föras protokoll. Kopia av protokollet ska skickas till förbunds  styrelsen.  

Vid sektionsmöte har varje sektionsmedlem en röst. Omröstning sker öppet. Val sker dock 
genom sluten omröstning. Som mötets beslut gäller den mening som de flesta förenar sig om. 
Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, dock avgörs val i sådana fall 
genom lottning. 

Val förrättas genom att medlemmarna lämnar sin röstsedel vid sektionsmötet eller sänder 
den till förbundet enligt de anvisningar för val som beslutas av förbundsstyrelsen. 

VA LB E R E D N I N G E N 

Valberedningens uppgift är att förbereda val av styrelse vid nästkommande sektionsmöte. 

Valberedningen har också till uppgift att utse en ny styrelseledamot när en sådan ledamot 
avgår under mandatperioden. Högst fyra nya ledamöter får utses på detta sätt under en 
mandatperiod.

Valberedningen ska arbeta enligt den instruktion för sektionernas valberedningar som 
fastställs av förbundsstyrelsen.

§ 5

§ 6

§ 7

§ 8

§ 9
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S E K TI O N E N S S T Y R E L S E 

Sektionen leds av en styrelse. Den sammanträder på kallelse av ordföranden eller om 
en ledamot begär det. 

Styrelsen är beslutsför när ordföranden för mötet och minst fyra övriga ledamöter 
är närvarande. 

Som sektionsstyrelsens beslut gäller den mening som de flesta förenar sig om.  
Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.  

Vid styrelsesammanträde ska föras protokoll. Protokollen ska publiceras på 
sektionens webbplats. 

S TA D G E Ä N D R I N G 

Beslut om ändring av sektionens stadgar ska fattas vid ett sektionsmöte. För ändring 
fordras att minst två tredjedelar av de närvarande röstberättigade är ense om beslutet. 

Beslut om ändring ska godkännas av förbundsstyrelsen för att bli gällande.

§ 10

§ 11

§ 12
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S E K TI O N E N S M E D LE M M A R O CH U P P G I F TE R

Sektionen omfattar de medlemmar som är studerande på högskole eller universitets
utbildning som  syftar till en  juridisk, samhälls vetenskaplig,  ekonomisk, beteende 
vetenskaplig eller systemvetenskaplig examen eller en examen som till övervägande 
del omfattar nämnda utbildningar.

I särskilda fall kan förbundsstyrelsen bestämma att en medlem ska tillhöra eller inte 
tillhöra sektionen.  

Sektionen har till uppgift att inom förbundets ram verka för och bevaka medlemmarnas 
särskilda intressen.

Sektionen ska inom ramen för sektionens område och med utgångspunkt i förbunds
styrelsens beslut
a) formulera mål och inriktning för arbetet inom den högre utbildningen, i studiesociala 

frågor samt verksamheten i övrigt,
b) upprätta verksamhetsplaner och följa upp genomförandet av dessa, 
c) verka för ett ökat medlemsengagemang,
d) bedriva ett aktivt rekryteringsarbete,
e) delta i förbundets opinionsbildningsarbete, 
f) utveckla den lokala verksamheten, 
g) ta initiativ till och planera facklig utbildning samt
h) ansvara för att medlemmarnas  intressen och behov tas till vara genom en löpande 

dialog med sektionens medlemmar och förbundets lokala verksamheter.

S E K TI O N S M ÖTE T 

Sektionsmötet är allmänt medlemsmöte och sektionens högsta beslutande organ.  

Ordinarie sektionsmöte ska hållas varje år i september, oktober eller november månad,  
på tid och plats som sektions styrelsen bestämmer.

Extra sektionsmöte ska hållas för att behandla ett visst ärende på begäran av förbunds
styrelsen eller om minst fem procent av sektionens medlemmar skriftligen begär det hos 
sektionsstyrelsen.  

Stadgar för 
studerandesektionen

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4
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Vid ordinarie sektionsmöte ska följande ärenden förekomma 
• val av ordförande vid mötet,
• utseende av två justerare att justera mötets protokoll, 
• redogörelse för sektionens verksamhet,
• fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter, 
• val av ordförande i sektionens styrelse,
• val av vice ordförande i sektionens styrelse,
• val av ytterligare sju ledamöter i sektionens styrelse,
• val av valberedning bestående av minst tre och högst fem personer,  

varav en är sammankallande samt
• övriga frågor som upptagits i kallelsen.  

Kallelse till sektionsmöte ska senast fjorton dagar före mötet skickas ut till samtliga 
medlemmar i sektionen. Till kallelsen ska fogas föredragningslista samt förslag från 
valberedningen.  

Vid sektionsmöte ska föras protokoll. Kopia av protokollet ska skickas till förbunds  styrelsen.  

Vid sektionsmöte har varje sektionsmedlem en röst. Omröstning sker öppet. Val sker dock 
genom sluten omröstning. Som mötets beslut gäller den mening som de flesta förenar sig om. 
Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, dock avgörs val i sådana fall 
genom lottning. 

Val förrättas genom att medlemmarna lämnar sin röstsedel vid sektionsmötet eller sänder 
den till förbundet enligt de anvisningar för val som beslutas av förbundsstyrelsen. 

VA LB E R E D N I N G E N 

Valberedningens uppgift är att förbereda val av styrelse vid nästkommande sektionsmöte. 

Valberedningen har också till uppgift att utse en ny styrelseledamot när en sådan ledamot 
avgår under mandatperioden. Högst fyra nya ledamöter får utses på detta sätt under en 
mandatperiod.

Valberedningen ska arbeta enligt den instruktion för sektionernas valberedningar som 
fastställs av förbundsstyrelsen.

§ 5

§ 6

§ 7

§ 8

§ 9
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S E K TI O N E N S S T Y R E L S E 

Sektionen leds av en styrelse. Den sammanträder på kallelse av ordföranden eller om 
en ledamot begär det. 

Styrelsen är beslutsför när ordföranden för mötet och minst fyra övriga ledamöter 
är närvarande. 

Som sektionsstyrelsens beslut gäller den mening som de flesta förenar sig om.  
Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.  

Vid styrelsesammanträde ska föras protokoll. Protokollen ska publiceras på sektionens 
webbplats. 

S TA D G E Ä N D R I N G 

Beslut om ändring av sektionens stadgar ska fattas vid ett sektionsmöte. För ändring  
fordras att minst två tredjedelar av de närvarande röstberättigade är ense om beslutet. 

Beslut om ändring ska godkännas av förbundsstyrelsen för att bli gällande.

§ 10

§ 11

§ 12
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