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/  Stadgar för Akavia  
Antagna av fullmäktige 2019-12-16

Namn, ändamål och organisation

§ 1
Förbundets namn är Akavia. Akavia är fackförbundet och intresseorganisationen för akademiker 
med utbildning inom juridik, ekonomi, systemvetenskap, kommunikationsvetenskap, 
personalvetenskap och samhällsvetenskap.

Förbundet har till uppgift 
•  att ta till vara och främja medlemmarnas fackliga, ekonomiska, yrkesmässiga och 

samhälleliga intressen,
•  att stärka medlemmarnas professioner på arbetsmarknaden, 
•  att arbeta för att svensk akademisk utbildning för förbundets medlemsgrupper ska vara 

konkurrenskraftig och av hög internationell klass,
•  att verka för samarbete och förståelse mellan medlemmar inom skilda verksamhetsområden 

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

Förbundets 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 den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Förbundet är medlem i Sveriges Akademikers Centralorganisation, Saco.

§ 2 
Förbundets verksamhet utövas genom 
a) fullmäktige
b) förbundsråd
c) förbundsstyrelse
d) sektioner
e) professionsföreningar
f) fokusgrupper
g) lokalföreningar och lokalombud samt
h) förbundets kansli.

Medlemskap

§ 3
Rätt att tillhöra förbundet har den som vid universitet eller högskola
a)  har avlagt lägst kandidatexamen inom juridik, ekonomi, systemvetenskap, kommunikations-

vetenskap, personalvetenskap eller samhällsvetenskap 
b)  har avlagt någon annan akademisk examen, som till övervägande del omfattar ämnen som 

ingår i nämnda examina eller
c)  bedriver studier för att avlägga en sådan examen som avses i a) eller b).
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Förbundsstyrelsen kan besluta att till yrkesverksam medlem anta den som fullgör arbets- 
uppgifter, som brukar ankomma på dem som avses i första stycket a) eller b). 

Förbundsstyrelsen kan besluta att till studerandemedlem anta den som 
a)  har rätt till medlemskap enligt första stycket a) eller b) och som genomgår annan utbildning med 

syftet att stärka möjligheterna till etablering på arbetsmarknaden inom sin grundexamen eller
b)  går en utbildning som inte ger en examen enligt första stycket a) eller b) men som typiskt sett 

leder till arbete med arbetsuppgifter som brukar ankomma på dem som har sådan examen.

Förbundsstyrelsen beslutar riktlinjer för förbundets medlemsrekrytering.

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.

§ 4 
En ny medlem har inte rätt till individuell facklig service från förbundet rörande fråga som har 
uppkommit redan vid tidpunkten för ansökan om medlemskap, om inte synnerliga skäl föreligger.

§ 5 
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.

§ 6 
En medlem kan uteslutas ur förbundet om medlemmen
a)  har åsidosatt sin skyldighet enligt § 15 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 § 3 första eller andra stycket.

Är ett förfarande, som avses i första stycket a) – 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 förbundsstyrelsen 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.

§ 7
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.
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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.

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.

§ 8
För att återinträde i förbundet ska beviljas, krävs att sökanden har betalat sina skulder till förbundet.

Den som har uteslutits med stöd av § 6 a) - c) kan av förbundsstyrelsen beviljas nytt medlemskap 
först sedan ett år har förflutit efter uteslutningen.

Avgifter

§ 9
Ordinarie medlemsavgift fastställs av fullmäktige. Fullmäktige kan besluta om differentierade 
avgifter och begränsa rätten till medlemsförmåner för dem som betalar reducerad avgift.

§ 10
Tillfällig extra avgift kan beslutas av fullmäktige samt i fall, som avses i § 31, av förbundsstyrelsen.

§ 11
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 omedelbart anmäla detta till förbundet. Medlem som inte anmält ändrade för-  
hållanden 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.

§ 12
Förbundsstyrelsen kan på ansökan befria en medlem eller en tidigare medlem från avgift eller 
del därav eller medge anstånd med betalningen. Förbundsstyrelsen får också om särskilda skäl 
föreligger befria nya medlemmar från medlemsavgift eller del därav.

Konfliktunderstöd

§ 13
En medlem som har förlorat inkomst till följd av arbetsmarknadskonflikt, har rätt till konfliktunder-
stöd i den omfattning som har beslutats av fullmäktige.
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För konfliktunderstöd ska finnas en av fullmäktige fastställd instruktion.

Medlemmarnas allmänna skyldigheter

§ 14
Medlemmarna bör verka för förbundets sammanhållning och utveckling.

§ 15 
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 förhandlingsorganisation  

som förbundet är medlem i,
c) på arbetsmarknaden och i andra fackliga sammanhang uppträda lojalt mot förbundet,
d) till förbundet meddela kontaktuppgifter och 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.

Uppgifter som en medlem lämnar om sina personliga förhållanden ska behandlas konfidentiellt 
av förbundet i den utsträckning uppgifterna inte behöver användas för att fullgöra det fackliga 
uppdraget.

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

Verksamhetsår och räkenskapsår

§ 16 
Förbundets verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden från och med den 1 januari till och med 
den 31 december.

Fullmäktige

§ 17 
Fullmäktige är förbundets högsta beslutande organ. Fullmäktigeledamöterna är 99 till antalet. De 
utses bland förbundets medlemmar.

Mandattiden för fullmäktigeledamöterna är från och med närmast kommande ordinarie 
fullmäktigemöte fram till nästa ordinarie fullmäktigemöte. 

§ 18 
Ordinarie fullmäktigemöte äger rum vart tredje år under tiden den 1 november – den 15 
december. Förbundsstyrelsen bestämmer tid och plats för mötet. 

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

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

§ 19 
Sektionerna för yrkesverksamma medlemmar utser inom sig 42 av fullmäktiges ledamöter  
och suppleanter för dessa. Antalet fullmäktigeledamöter för varje sektion bestäms efter deras 
medlemsantal den 1 juni närmast före ordinarie fullmäktigemöte. En sektion får dock utse högst 
34 fullmäktigeledamöter. Ledamöterna utses av sektionsstyrelserna senast den 31 augusti 
närmast före ordinarie fullmäktigemöte.

Studerandesektionen utser inom sig tio fullmäktigeledamöter och suppleanter för dessa. 
Ledamöterna utses av sektionsstyrelsen senast den 30 september närmast före ordinarie 
fullmäktigemöte.

Avgår en fullmäktigeledamot eller suppleant under mandattiden, utser sektionsstyrelsen 
ersättare för återstoden av mandatperioden.

§ 20 
Professionsföreningarna utser inom sig två fullmäktigeledamöter vardera och suppleanter för dessa.

Ledamöterna utses av professionsföreningarnas styren senast den 31 augusti närmast före 
ordinarie fullmäktigemöte.

Avgår en fullmäktigeledamot eller suppleant under mandattiden, utser styret ersättare för 
återstoden av mandatperioden.

§ 21 
Yrkesverksamma medlemmar utser 33 av fullmäktiges ledamöter och suppleanter genom 
direkta val som hålls under två veckor under perioden den 1 och den 21 september närmast före 
ordinarie fullmäktigemöte. 

Röstberättigad är medlem som är yrkesverksam den 1 juni närmast före ordinarie fullmäktige-
möte. En röstberättigad medlem har elva röster.

Valbar är röstberättigad medlem som nominerats senast den 1 juni närmast före ordinarie 
fullmäktigemöte.

Till fullmäktigeledamöter utses de som erhållit flest röster i ordning efter röstetal. Suppleanter 
utses bland dem som inte utsetts till ledamöter i ordning efter röstetal. Vid lika röstetal avgörs val 
genom lottning.

Till fullmäktigeledamot kan inte utses den som tillhör en sektion från vilken 34 medlemmar redan 
har utsetts till fullmäktigeledamöter, antingen enligt § 19 eller enligt § 19 sammanräknade med 
de som tidigare valts till ledamöter enligt fjärde stycket.

Fullmäktigeledamot som har förfall vid ett fullmäktigemöte eller som har avgått ersätts av en 
suppleant. Suppleanter inträder i den ordning som de utsetts, dock med den begränsning som 
kan följa av femte stycket.  
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Beslut om fastställande av valresultatet fattas av förbundets valberedning. 

Regler för genomförande av val bestäms av förbundsstyrelsen genom en valordning.

§ 22
Vid ordinarie fullmäktigemöte förekommer
1. val av mötesfunktionärer,
2.  behandling av förbundsstyrelsens förvaltning under de tre senaste, avslutade verksamhets-

åren och revisorernas berättelse däröver samt fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen,
3.  val av valberedning för val vid kommande fullmäktigemöte och förbundsråd för tiden till och 

med nästa ordinarie fullmäktigemöte, 
4.  val av ordförande, förste och andre vice ordförande samt övriga ledamöter i förbundsstyrel-

sen 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.  behandling av motioner som har avgetts av sektion, professionsförening, lokalförening, 

lokalombud eller en förbundsmedlem och som har kommit in till förbundsstyrelsen senast 
den 30 juni det år mötet hålls; i sådana ärenden ska förbundsstyrelsen avge yttrande, vilket 
bifogas kallelsen till mötet, samt

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

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

Väcks vid ordinarie fullmäktigemöte förslag i något ärende som inte har angetts i kallelsen, kan 
ärendet behandlas om minst tre fjärdedelar av de vid mötet närvarande fullmäktigeledamöter 
beslutar om det. 

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

§ 23
Kallelser till fullmäktigemöte ska sändas till varje fullmäktigeledamot senast trettio dagar före 
mötet. Föranleder särskilda omständigheter det, får kallelse till extra fullmäktigemöte dock 
sändas senast tio dagar före mötet. Såvitt möjligt ska kallelsen i god tid före mötet publiceras i 
förbundets tidskrift och på förbundets webbplats. 

Samtidigt med kallelsen ska fullmäktigeledamöterna ges tillgång till samtliga handlingar rörande 
ärenden som har tagits upp på dagordningen.

§ 24
Vid fullmäktigemöte har varje närvarande fullmäktigeledamot en röst. Omröstning sker öppet om 
annat inte beslutas. Val sker dock slutet om någon begär det. Som mötets beslut gäller den 
mening som de flesta förenar sig om. Vid lika röstetal avgörs frågan genom lottning.

§ 25
En fullmäktigeledamot, som är ledamot av förbundsstyrelsen, får inte delta i beslut om 
ansvarsfrihet eller val av revisorer.
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En fullmäktigeledamot som är egen företagare har inte rösträtt i fråga om konfliktåtgärder eller 
extra avgifter.

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

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

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

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

Förbundsråd

§ 26 
Förbundsrådet består av förbundets ordförande, tre ledamöter från varje sektionsstyrelse, en 
ledamot från varje professionsförenings styre samt de enligt § 21 fjärde stycket tre först utsedda 
fullmäktigeledamöterna.

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

Förbundsrådet sammanträder på kallelse av förbundsstyrelsen. Om minst en sektion eller 
professionsförening begär det, ska förbundsstyrelsen kalla till sammanträde. Kallelser ska 
sändas senast fjorton dagar före sammanträdet.

När förbundsrådet förrättar fyllnadsval har
a)  sektionerna det röstetal som motsvarar sektionens antal mandat enligt § 18 vid närmast 

föregående ordinarie fullmäktigemöte varvid varje ledamots röst motsvarar en tredjedel  
av sektionens röstetal, 

b) de tre direktvalda fullmäktigeledamöterna elva röster vardera samt 
c) professionsföreningarna två röster vardera.

I valfrågor har förbundets ordförande 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.
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Förbundsstyrelse

§ 27
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. 

Ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande samt nio ledamöter utses bland 
förbundets medlemmar genom val vid ordinarie fullmäktigemöte för tiden till och med nästa 
ordinarie fullmäktigemöte. En ledamot är studerandesektionens ordförande, eller vid förfall,  
vice ordförande. 

Den som är anställd av förbundet, en annan arbetstagarorganisation, en arbetsgivarorganisation 
eller en sammanslutning av sådana organisationer kan inte vara ledamot av förbundsstyrelsen.

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, 
eller tar en styrelseledamot sådan anställning som avses i fjärde stycket, utser förbundsrådet 
ersättare för återstoden av mandattiden.

§ 28 
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 desssutom vad som föreskrivs där om minsta röstetal.

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

§ 29
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 medlemsavgifter 

fastställa verksamhetsplan och budget,
d) inom ramen för fullmäktiges beslut om mål och riktlinjer bestämma förbundets inriktning,
e) ansvara för förbundets ekonomiska förvaltning,
f)  anställa och entlediga verkställande direktör och i förekommande fall vice verkställande direktör,
g)  årligen fastställa en instruktion för den verkställande direktören och i övrigt ge riktlinjer för 

dennes verksamhet, 
h) besluta i ärenden om försäljning eller belåning av förbundets fasta egendom och tomträtt,
i) bereda fullmäktiges möten och därvid fastställa fullmäktiges rese  och traktamentsersättningar,
j) låta verkställa fullmäktiges beslut,
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k)  senast den 31 augusti hålla förbundets årsredovisning inklusive revisionsberättelse för det 
föregående verksamhetsåret tillgänglig på kansliet samt i förbundets tidskrift och på 
förbundets webbplats offentliggöra ett sammandrag av årsredovisningen,

l)  senast den 31 augusti det år då ordinarie fullmäktigemöte äger rum hålla årsredovisningar 
inklusive revisionsberättelser för hela perioden tillgängliga samt

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

Inför viktigare beslut bör förbundsstyrelsen inhämta förbundsrådets mening.

Vid avgörande av ärenden som är av väsentligt intresse för en viss sektion eller professionsfören-
ing har denna 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.

§ 30
Förbundsstyrelsen representerar förbundet i de organ som förbundet har rätt att vara represente-
rat i och utser vid behov ytterligare eller andra representanter samt suppleanter.

§ 31 
Förbundsstyrelsen kan vid en befarad eller pågående arbetskonflikt besluta om extra avgift.

Begär en förhandlingsorganisation som förbundet är medlem i bidrag av förbundet vid en 
befarad eller pågående arbetskonflikt, kan förbundsstyrelsen, 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.

§ 32
Löpande ärenden, som enligt ett särskilt beslut inte får avgöras av verkställande direktören 
liksom ärenden av större vikt eller principiell betydelse, får avgöras av förbundsstyrelsens 
presidium om ärendet inte tål uppskov och inte heller bör föranleda ett extra styrelsesamman-
träde, såvida inte beslutanderätten tillkommer fullmäktige.

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

§ 33
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, § 22 första stycket 9 punkten, § 29 
andra stycket a) – j) eller § 31.

§ 34
Lön och övriga anställningsvillkor för verkställande direktören och i förekommande fall vice 
verkställande direktör beslutas av förbundsstyrelsens presidium efter årlig dialog och utvärdering.
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Valberedning

§ 35
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 förbundsstyrel-
sen för tiden fram till och med nästa ordinarie fullmäktigemöte samt fastställa valresultat enligt § 21.

Valberedningen består av fem ledamöter, varav en är sammankallande, och två suppleanter 
valda i turordning. 

Valberedningen väljs vid ordinarie fullmäktigemöte för tiden till och med nästkommande ordinarie 
fullmäktigemöte. Fullmäktige ska utse en ledamot i valberedningen till sammankallande.

Varje sektion och professionsförening har rätt att före fullmäktigemötets inledande nominera 
personer för val till valberedningen. 

För valberedningen ska finnas en av fullmäktige fastställd instruktion.

Protokoll

§ 36
Vid sammanträden med fullmäktige, förbundsrådet och förbundsstyrelsen ska protokoll föras.

Revisorer

§ 37 
Förbundsstyrelsens förvaltning och räkenskaper ska granskas av tre revisorer. För var och en av 
dem ska finnas en suppleant. Revisorerna utses genom val vid ordinarie fullmäktigemöte för de 
kommande tre verksamhetsåren. En av revisorerna och suppleanten för denne ska vara 
auktoriserade. Övriga revisorer och suppleanterna för dem utses bland förbundets medlemmar.

Den som är anställd av förbundet, en annan arbetstagarorganisation, en arbetsgivarorganisation 
eller en sammanslutning av sådana organisationer kan inte vara revisor.

Revisorerna ska årligen före den 31 maj 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 eller tar en sådan funktionär en anställning 
som avses i andra stycket, utser förbundsrådet ersättare för återstoden av mandattiden.
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Sektioner

§ 38
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. Förbunds-
styrelsen får bestämma den närmare avgränsningen mellan sektionernas områden och, i särskilda 
fall, vilken sektion en medlem ska tillhöra eller att en medlem inte ska tillhöra någon sektion.

§ 39
Sektionerna har till uppgift att inom förbundets ram verka för sina medlemmars särskilda 
intressen och behov.

Styrelsen för en sektion för yrkesverksamma medlemmar ska, inom ramen för sektionens 
område och med utgångspunkt i förbundsstyrelsens beslut, formulera mål och inriktning för 
arbetet med kollektivavtal, partsgemensamt arbete samt verksamheten i övrigt. 

Studerandesektionens styrelse ska, inom ramen för sektionens område och med utgångspunkt i 
förbundsstyrelsens beslut, formulera mål och inriktning för arbetet inom den högre utbildningen 
i studiesociala frågor samt verksamheten i övrigt. 

I övrigt ska sektionernas styrelser 
a) upprätta verksamhetsplaner och följa upp genomförandet av dessa, 
b) verka för ett ökat medlemsengagemang,
c) bedriva ett aktivt rekryteringsarbete,
d) delta i förbundets opinionsbildningsarbete,
e) delta i utvecklingen av den lokala verksamheten, 
f) ta initiativ till och planera facklig utbildning samt
g)  ha en löpande dialog med sektionens medlemmar samt deras lokalfackliga organisationer 

och verksamheter på arbetsplatser respektive studieorter.

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 förbunds-
styrelsen 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 styren, delegationer, fokusgrupper och andra 
organ i vilka förbundet är representerat.  

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

Medel till sektionernas verksamhet anslås av förbundsstyrelsen.
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§ 40 
För verksamheten i förbundens sektioner gäller 

a) att det högsta beslutande organet är ett allmänt medlemsmöte, sektionsmötet, 
b)  att ordinarie sektionsmöte i sektionerna för yrkesverksamma medlemmar ska hållas vart 

tredje år under februari, mars eller april månader det kalenderår som föregår året då ordinarie 
fullmäktigemöte hålls och i studerandesektionen varje år under september månad,

c)  att extra sektionsmöte hålls när förbundsstyrelsen eller fem procent av sektionens 
medlemmar begär sådant för att behandla ett visst ärende, 

d)  att kallelse till sektionsmöte med föredragningslista och valberedningens förslag ska skickas 
till samtliga medlemmar i sektionen senast fjorton dagar före mötet,

e)  att som ärenden på ordinarie sektionsmöte ska förekomma val av styrelse och valberedning 
samt behandling av styrelsens redogörelse för sektionens verksamhet och fråga om 
ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter,

f)  att varje sektionsmedlem har en röst vid sektionsmötet och att omröstning sker öppet utom 
vid val då sluten omröstning används, 

g)  att som sektionsmötets beslut gäller den mening som de flesta förenar sig om, dock att vid 
lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder utom vid val som i sådana fall avgörs 
genom lottning,

h)  att medlem deltar i val genom att avge sin röst på sektionsmötet eller genom ett  
elektroniskt förfarande,

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

j)  att en ledamot i styrelsen för en sektion för yrkesverksamma medlemmar inte kan vara 
anställd av förbundet, en annan arbetstagarorganisation, en arbetsgivarorganisation eller en 
sammanslutning av sådana organisationer,

k) att styrelsen är beslutsför när minst fem ledamöter är närvarande,
l)  att som styrelsens beslut gäller den mening som de flesta förenar sig om, dock att vid lika 

röstetal gäller den mening som ordföranden biträder,
m)  att vid sektionsmöte och styrelsesammanträde ska föras protokoll som ska hållas tillgängliga 

för förbundsstyrelsen,
n)  att sektionsmötet ska välja en valberedning som består av minst tre och högst fem personer, 

varav en är sammankallande samt
o)  att valberedningen ska förbereda val till sektionsstyrelsen samt 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.

Ytterligare regler om hur sektionernas verksamheter ska bedrivas, ordningsregler för kallelse till 
sektionsmöte och för sektionsval samt instruktion för sektionernas valberedningar beslutas av 
förbundsstyrelsen.

§ 41
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 medlems-
grupp 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 delegationen får företräda förbundet utåt.
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Professionsföreningar

§ 42 
Inom förbundet finns sex professionsföreningar för förbundets utbildningsgrupper enligt  
§ 1 samt en professionsförening för medlemmar som är chefer. 

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

Professionsföreningarna leds av ett föreningsstyre som utses årligen av förbundsstyrelsen och 
består av minst tre och högst sju ledamöter.

§ 43
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 professionsintresse samt 
d) rekryteringsarbete.

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

Föreningarna ska utse vardera två fullmäktigeledamöter.

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

Medel till föreningarnas verksamhet anslås av förbundsstyrelsen.

Fokusgrupper

§ 44
Förbundsstyrelsen får inrätta fokusgrupper för arbete med förbundets politik eller opinionsbild-
ning i en viss fråga. Fokusgrupper 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.

Lokal organisation

§ 45 
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.
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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 förbundsstyrelsen 
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 andra stycket endast på 
förbundsstyrelsens uppdrag företräda förbundet utåt.

§ 46
För förbundets lokalföreningar ska det finnas stadgar. Stadgarna ska vara utformade i enlighet 
med av förbundsstyrelsen fastställda normalstadgar Beslut att anta eller ändra stadgar 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.

Förbundsstyrelsen beslutar om anslag av medel till samt riktlinjer för lokalföreningarnas och 
lokalombudens verksamheter.

Stadgeändring

§ 47
Beslut om ändring av stadgarna fattas av fullmäktige. För ändring fordras att minst två tredjedelar 
av närvarande fullmäktigeledamöter är ense om beslutet. Förslag om ändring får antas endast 
om frågan angetts i kallelsen till mötet.

/ Ikraftträdande- och övergångsregler
Dessa stadgar börjar tillämpas från och med den 1 januari 2020 med undantag av

1.  § 17, § 19, § 20 samt § 21 som ska tillämpas första gången vid ordinarie fullmäktige 2022. 
Under mandatperioden 2020 – 2022 består förbundets fullmäktige, i händelse av att ett extra 
fullmäktigemöte inkallas, av de fullmäktigeledamöter som Civilekonomerna och Jusek har 
per den 31 december 2019, sammanlagt 155 ledamöter.

2.  § 26 första stycket såvitt avser fullmäktigeledamöter utsedda genom direkta val som börjar 
tillämpas först efter det ordinarie fullmäktigemötet 2022. Under tiden från och med den  
1 januari 2020 till och med nästa ordinarie fullmäktigemöte gäller att de elva direktvalda 
fullmäktigeledamöterna som är ledamöter vid förbundsrådet utgörs av de elva fullmäktigele-
damöter som vid Civilekonomernas val under hösten 2019 fick flest röster.
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/  Valordning för direktval till förbundets fullmäktige

§ 1 Informations- och nomineringsförfarande
Enligt § 21 i förbundets stadgar utser de yrkesverksamma medlemmarna 33 fullmäktigeledamö-
ter och suppleanter genom direkta val. Val hålls under perioden den 1–21 september närmast 
före ordinarie fullmäktigemöte. Valperioden ska vara två veckor.

Förbundets medlemmar ska under april närmast före ordinarie fullmäktigemöte uppmanas att 
nominera kandidater. Uppmaningen ska skickas till medlemmarna samt publiceras i förbundets 
mediekanaler.

I en nominering ska det finnas en beskrivning av och kontaktuppgifter till den nominerade 
personen. Det ska också framgå om den nominerade personen är tillfrågad och har förklarat sig 
villig ställa upp till val.

Nomineringstiden avslutas den 31 maj närmast före ordinarie fullmäktigemöte. Därefter 
kontrolleras att den nominerade personen är valbar, det vill säga tillhör en sektion för 
yrkesverksamma medlemmar per den 1 juni närmast före ordinarie fullmäktigemöte.

§ 2 Publicering av kandidater
Senast en vecka efter att nomineringstiden avslutats ska valbara kandidaters namn och en 
beskrivning av kandidaterna publiceras i förbundets mediekanaler. Den publicerade informatio-
nen ska vara godkänd av respektive kandidat.

§ 3 Fastställande av röstlängd
Röstlängden utgörs av yrkesverksamma medlemmar per den 1 juni närmast före ordinarie 
fullmäktigemöte. Röstlängden ska innehålla namn, medlemsnummer samt de elektroniska 
adresser (för närvarande e-postadress och mobilnummer) som medlemmen uppgivit för förbundet.

§ 4 Valförsändelse
Till varje röstberättigad medlem skickas senast den 15 augusti information om valet och hur 
medlemmen utövar sin rösträtt. Samtidigt ska information om att valförsändelsen skickats ut 
publiceras i förbundets mediekanaler. Av den ska det också framgå hur den medlem ska göra 
som inte fått en elektronisk valförsändelse. 

En röstberättigad medlem som inte fått en elektronisk valförsändelse eller som förlorat den ska 
kunna få en skickad till sig på begäran.

§ 5 Röstningssystem
Röstningen genomförs i ett datoriserat enkätsystem eller liknande som administreras av 
förbundets kansli. En avgiven röst ska vara bindande och inte kunna återkallas. Systemet ska 
säkerställa att medlem kan rösta med bevarande av rösthemligheten och inte mer än en gång.

Samtliga nominerade och valbara personer ska finnas i ett omröstningsformulär i systemet. 
Kandidaternas ordning i formuläret bestäms genom lottning.

En medlem ska kunna rösta på högst elva personer men får avge färre än elva röster. Det ska inte 
vara möjligt att rösta på någon som inte blivit nominerad inom nomineringstiden.
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§ 6 Sammanräkning och fastställande av valresultat
Förbundets valberedning har uppgiften att överse sammanräkningen av röster och att fatta 
beslut om att fastställa valresultat.

Till ledamöter utses de som erhållit flest röster. Suppleanter utses bland dem som inte utsetts till 
ledamöter i ordning efter röstetal. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning.

Enligt § 21 i förbundets stadgar kan till fullmäktigeledamot inte utses en kandidat som tillhör en 
sektion som redan har 34 fullmäktigeledamöter enligt § 19 eller som har uppnått samma antal 
genom en sammanräkning av fullmäktigeledamöter enligt § 19 och de som redan valts i direktval 
enligt § 21. Vid fördelningen av mandat ska alltså kontrolleras vilket antal mandat den sektion har 
som varje kandidat tillhör. Om det maximala antalet mandat uppnås för en sektion fördelas 
återstående mandat i fullmäktige på återstående sektioner i ordning efter röstetal. Den kandidat 
som på grund av denna begränsningsregel inte utses till fullmäktigeledamot blir suppleant. Om 
en suppleant ska träda i tjänst ska tjänstgöringen prövas mot begränsningsregeln.

Protokoll över sammanräkning, mandatfördelning och vilka personer som valts till fullmäktige-
ledamöter och till suppleanter ska upprättas.

Valresultatet ska meddelas de valda fullmäktigeledamöterna och suppleanterna samt publiceras 
i förbundets mediekanaler senast den 1 oktober närmast före ordinarie fullmäktigemöte.
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/  Instruktion för förbundets valberedning

§ 1
Valberedningen ska inför ordinarie fullmäktigemöte förbereda val av följande funktionärer
a)  förbundsordförande,
b)  förste vice förbundsordförande,
c)  andre vice förbundsordförande,
d)  nio ytterligare förbundsstyrelseledamöter,
e)  tre revisorer jämte suppleanter, varav en av revisorerna jämte suppleanten för denne  

ska vara auktoriserad samt
f)  övriga som fullmäktige eller förbundsstyrelsen bestämmer.

§ 2
Valberedningen ska senast den 1 april närmast före ordinarie fullmäktigemöte 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.

§ 3
Valberedningen ska vid utarbetandet av sitt förslag till styrelse eftersträva ett fungerande och 
brett sammansatt arbetslag, som speglar medlemsstrukturen 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.

§ 4
Som ledamot av förbundsstyrelsen får föreslås varje yrkesverksam medlem utom ledamot av 
valberedningen eller revisor. 

Till ledamot av förbundsstyrelsen eller till revisor får inte förslås den medlem som är anställd av 
förbundet, en annan arbetstagarorganisation, en arbetsgivarorganisation eller en sammanslut-
ning av sådana organisationer.

§ 5
Valberedningens förslag till val ska tillsammans med motivering presenteras i förbundets tidskrift 
och på förbundets webbplats i god tid före fullmäktigemötet, om inte särskilda omständigheter 
föranleder annat.

§ 6
Fullmäktigeledamöterna ska senast tillsammans med kallelsen till mötet ges tillgång till 
valberedningens förslag, om inte särskilda omständigheter föranleder annat.

§ 7
Valberedningen ska förbereda förbundsrådets eventuella fyllnadsval, varvid bestämmelserna i 
denna instruktion gäller i tillämpliga delar.

§ 8
Valberedningen ska lämna förslag till arvodering av förbundets styrelse. Vid utarbetande av sitt 
förslag ska valberedningen beakta såväl den allmänna löneutvecklingen för förbundets 
medlemmar som den arbetsbörda som de olika uppdragen medför.
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§ 9
Resultat av val enligt § 21 i förbundets stadgar ska fastställas av valberedningen. Inför sitt beslut 
ska valberedningen granska röstlängden, valets genomförande samt förteckningen av det antal 
röster som samtliga kandidater erhållit.

Valberedningen får uppdra åt sammankallande och två övriga ledamöter att tillsammans utföra 
granskningen och fatta beslut om fastställande av resultat av val.

§ 10
Valberedningen ska delta i fullmäktiges och förbundsrådets överläggningar avseende val- och 
arvodesärenden samt vara beredd att muntligen motivera sina förslag.
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/  Instruktion om konfliktunderstöd

§ 1
En medlem av förbundet, som har förlorat inkomst till följd av konflikt, har rätt till konfliktunderstöd, 
förutsatt att han eller hon tillhört förbundet sedan minst ett år samt betalat förfallna medlemsavgifter.

Andra medlemmar kan efter särskild prövning tillerkännas skäligt konfliktunderstöd.

§ 2
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.

§ 3
En medlem kan efter särskild prövning tillerkännas ersättning även för annan av konflikt 
föranledd förlust eller kostnad än sådan som avses i § 2.

§ 4
Förbundsstyrelsen beslutar i frågor om medlemsanspråk på konfliktunderstöd enligt § 1, ersättning 
enligt § 3 samt om utbetalning av andra kostnader i konflikt, i vilken förbundet eller en förhandlings-
organisation som förbundet tillhör är part.

§ 5
En medlem som inte tar anställning eller uppdrag som förbundet anvisar kan helt eller delvis 
nekas konfliktunderstöd.

§ 6
Konfliktunderstöd och ersättning enligt § 3 utbetalas efter ansökan. Ansökan om konfliktunder-
stöd ska innehålla uppgift om vilken inkomst av tjänst som den sökande förlorar.

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

§ 7
Konfliktunderstöd utbetalas månadsvis i efterskott. Ersättning enligt § 3 utbetalas i efterskott om 
inte särskilda skäl föranleder annat.

§ 8
Medlem av förbundet, som uppbär konfliktunderstöd eller ersättning enligt § 3, är skyldig att utan 
uppmaning till förbundet anmäla ändrade förhållanden, som kan medföra nedsättning av konfliktun-
derstödet eller ersättningen.
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/  Beslut om sektionernas områden

Fullmäktige beslutar följande avgränsning mellan förbundets sektioner enligt § 38 andra stycket  
i förbundets stadgar. Beslutet fattas med tillämpning av övergångsregeln C9.

1.  Förbundets privata sektion omfattar de medlemmar som är yrkesverksamma i organisationer 
i näringslivet eller i det civila samhället som är bundna av kollektivavtal som gäller för 
förbundets medlemmar inom dessa områden eller som inte är kollektivavtalsbundna.

2.  Förbundets statliga sektion omfattar de medlemmar som är yrkesverksamma i staten eller  
i organisationer som är bundna av kollektivavtal som sluts mellan å ena sidan staten som 
arbetsgivare och å andra sidan förbundet eller en förhandlingsorganisation som förbundet tillhör.

3.  Förbundets kommunala sektion omfattar de medlemmar som är yrkesverksamma i 
kommuner, regioner, kommunalförbund eller bolag ägda av dessa samt i andra organisatio-
ner som, för förbundets medlemmar, tillämpar samma kollektivavtal som nyss nämna 
organisationer eller avtal som har väsentligen samma innehåll som dessa.

4.  Studerandesektionen omfattar de medlemmar som bedriver studier på högskola  
eller universitetsutbildning och som antagits som studerandemedlemmar enligt § 3  
i förbundets stadgar.
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/  Instruktion för sektionsmöten och sektionsval

§ 1 Kallelse till sektionsmöte
Enligt § 40 första stycket d) i förbundets stadgar ska kallelse till ordinarie sektionsmöte skickas ut 
senast fjorton dagar före sektionsmötet till samtliga medlemmar i sektionen tillsammans med 
föredragningslista och valberedningens förslag.

För kallelser gäller följande.
a)  Om elektroniskt val ska hållas ska kallelsen skickas ut senast trettio dagar före sektionsmötet. 

Styrelsen bestämmer när kallelsen ska skickas ut efter samråd med sektionsansvarig 
ombudsman.

b)  Kallelsen skickas i första hand till den e-postadress som medlemmen lämnat till förbundet. 
Till medlemmar som saknar e-postadress eller till dem där e-postutskicket inte når fram av 
tekniska skäl skickas kallelse postalt.

c)  Tid och plats för sektionsmöte ska också meddelas i det nummer av förbundets tidskrift som 
kommer ut minst tre veckor före mötet liksom på förbundets webbplats.

d)  Föredragningslista, valberedningens förslag, övriga handlingar samt information om 
valförfarandet ska finnas tillgängliga för medlemmarna på sektionens plats på förbundets 
webbplats, vilket ska framgå av kallelsen.

§ 2 Val
Enligt § 40 första stycket h) i förbundets stadgar ska val av sektionsstyrelse förrättas genom att 
röst avges vid sektionsmöte eller genom ett elektroniskt förfarande.

För valet gäller följande.
a)  Sektionsstyrelsen bestämmer under vilken tidsperiod om högst fjorton dagar som det ska 

vara möjligt att avge en elektronisk röst.
b)  I ett elektroniskt valformulär ska valberedningens förslag liksom övriga nominerade presenteras 

i separata avsnitt. Det ska vara möjligt att rösta även på andra sektionsmedlemmar än på 
valberedningens förslag och på sådana medlemmar som inte nominerats till valberedningen.

c)  Systemet ska vara utformat så att en medlem bara ska kunna avge sin röst en gång i varje val. 
En medlem som röstat elektroniskt har inte rätt att personligen avge röst vid sektionsmötet.

d)  Systemet ska säkerställa att röster inte röjs samt kunna producera dels ett underlag till 
röstlängd till sektionsmötet av vilket det ska framgå om en medlem har röstat elektroniskt före 
mötet, dels ett röstresultat. Röstlängd och röstresultat överlämnas av kansliet till sektionssty-
relseordföranden före sektionsmötet. Röstresultatet ska vara utskrivet och undertecknat av 
den tjänsteman som administrerat röstningssystemet samt lämnas i ett igenklistrat kuvert.

e)  Sektionsmötet ska utse två rösträknare. Deras uppgift är att dels ta emot röster och i 
röstlängden pricka av giltiga röster som avges på sektionsmötet, dels räkna samman dem 
med avgivna elektroniska röster.
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/  Instruktion för sektionernas valberedningar

Sektionernas valberedningar har till uppgift att förbereda val av styrelse vid ordinarie 
sektionsmöte. Valberedningen får, med vissa begränsningar, också utse nya ledamöter som 
ersättare om någon avgår under mandatperioden. Valberedningen ska arbeta enligt förbunds-
styrelsens instruktioner.

Senast tre månader före ett ordinarie sektionsmöte ska valberedningen uppmana sektionens 
medlemmar att lämna förslag till kandidater – nominera – till sektionens styrelse. Förslagsstäl-
larna ska uppmanas att motivera sina förslag. Uppmaningen ska skickas ut via e-post samt 
publiceras på förbundets webbplats och i förbundets tidning.

Förbundets kansli ska förse valberedningen med den information valberedningen begär om 
medlemsstrukturen och om vilka medlemmar som är förtroendevalda för förbundet eller 
förhandlingsorganisationer som förbundet tillhör inom sektionens område.

Sektionens styrelse ska förse valberedningen med information om sektionens arbete under den 
gångna mandatperioden. Detta kan ske genom till exempel överlämnande av styrelseprotokoll.

Alla aktuella kandidater – såväl sittande förtroendevalda som nya kandidater – ska intervjuas.

Valberedningen ska vid utarbetandet av sitt förslag till styrelse eftersträva ett fungerande och 
brett sammansatt arbetslag, som speglar medlemsstrukturen i sektionen. 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. De mest lämpade 
kandidaterna ska föreslås.

Valberedningens förslag ska lämnas senast en månad före ett ordinarie sektionsmöte. Förslaget 
ska omfatta en skriftlig berättelse om valberedningens arbete, förslaget till ny styrelse, 
presentation av föreslagna ledamöter samt uppgifter om vilka övriga personer som nominerats.

Personer som inte föreslås bör av valberedningen tillfrågas om de är villiga att åta sig andra 
förtroendeuppdrag i sektionen eller förbundet. Valberedningen ska informera förbundsstyrelsen, 
den nyvalda sektionsstyrelsen samt förbundets valberedning om personer som är intresserade 
av andra uppdrag.
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