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NORMALSTADGAR FÖR SEKTIONER

Inledande bestämmelser 

§ 1 

För sektionen gäller, utöver förbundsstadgarna och avdelning-
ens stadgar, dessa normalstadgar. Sektionerna kan besluta om 
egna stadgar. Sådana egna stadgar skall godkännas av avdel-
ningsstyrelsen för att gälla. 

Verksamhetsområde 

§ 2 

Sektionens verksamhetsområde fastställs av avdelningsstyrelsen. 

§ 3 

Sektionsstyrelsen beslutar var sektionen har sitt säte. 
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Uppgift 

§ 4 

Mom A

Sektionen inom arbetsplatsavdelningar har inom sitt verksam-
hetsområde till uppgift: 

att organisera samtliga som kan vinna inträde i förbundet, 

att genomföra lokala förhandlingar och överläggningar med 
arbetsgivarparten, 

att enligt direktiv av förbundet eller avdelningsstyrelsen lämna 
erforderlig medverkan i fråga om inkassering av medlemsavgif-
ter, medlemsredovisning etc, 

att verkställa de uppdrag och beslut som meddelas av avdel-
ningsstyrelsen, 

att verka för regional och lokal förbundssamverkan, 

att i övrigt tillvarata medlemmarnas intressen. 

Sektionen skall bedriva sin verksamhet i samråd med avdel-
ningen.

Mom B

Sektionen inom branschavdelningar har inom sitt verksamhets-
område till uppgift: 

att organisera samtliga som kan vinna inträde i förbundet, 

att genomföra lokala förhandlingar och överläggningar med 
arbetsgivarparten, 

att medverka i samordning av förhandlingsverksamheten inom 
avdelningens ram. 
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att enligt direktiv av förbundet eller avdelningsstyrelsen lämna 
erforderlig medverkan i fråga om inkassering av medlemsavgif-
ter, medlemsredovisning etc, 

att verkställa de uppdrag och beslut som meddelas av avdel-
ningsstyrelsen, 

att verka för regional och lokal förbundssamverkan, 

att i övrigt tillvarata medlemmarnas intressen. 

Sektionen skall bedriva sin verksamhet i samråd med avdel-
ningen.

Beslutande organ 

§ 5 

Sektionens beslutande organ är: 

• årsmötet, 

• sektionsstyrelsen. 

Årsmötet 

§ 6 

Årsmötet är sektionens högsta beslutande organ. Till årsmötet 
kallas samtliga medlemmar. 



65

§ 7 

Årsmötet hålls före den 1 april. 

§ 8 

Sektionsstyrelsen kallar till årsmötet. Kallelsen skall på lämpligt 
sätt delges medlemmarna senast fyra veckor före mötet. 

§ 9 

Medlemmar och klubbar har rätt att inkomma med motioner 
till årsmötet. Motion skall vara sektionsstyrelsen tillhanda se-
nast tre veckor före årsmötet. 

§ 10 

Handlingar till årsmötet skall finnas tillgängliga för medlem-
marna senast en vecka före mötet. 

§ 11 

Vid årsmötet närvarande medlem har en röst. 

Röstning sker öppet om inte annat begärs. Beslut om öppen eller 
sluten omröstning fattas med enkel majoritet utom vid val, där 
sluten omröstning skall ske om så begärs.

Beslut fattas utom vid val med enkel majoritet om inte annat 
anges i dessa stadgar. Vid lika röstetal gäller den mening som 
fungerande ordföranden biträder.

Vid val förklaras den eller de valda som erhåller de flesta rös-
terna. I den händelse att antalet framröstade är fler än det finns 
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positioner att rösta om och när röstetalet för flera kandidater är 
lika sker en andra omröstningsomgång bland dessa kandidater. 
Vid lika röstetal vid den andra omröstningsomgången, och slu-
ten omröstning är begärd, skall lotten skilja. Annars gäller den 
mening fungerande ordförande biträder. Dock skall vid val och 
när fungerande ordföranden saknar rösträtt lotten skilja.

För val av sektionsordförande fordras dock mer än hälften av 
vid valet avgivna godkända röster.

Ledamot av styrelsen (gäller även tjänstgörande ersättare) har 
inte rösträtt i frågor som avser ansvarsfrihet. 

Poströstning är tillåten enligt av förbundsstyrelsen utfärdade, 
efter hörande av kongress eller förbundsstämma, riktlinjer. Vid 
poströstning ska alla berörda röstberättigade medlemmar kunna 
delta. Röstning med fullmakt är inte tillåten. 

§ 12 

Följande ärenden skall förkomma vid årsmötet: 

• Prövning att mötet kallats enligt stadgarna. 

• Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

• Val av protokolljusterare, tillika rösträknare. 

• Beslut om dagordning. 

• Verksamhetsberättelse och bokslut. 

• Revisionsberättelse. 

• Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 

• Beslut om sektionsavgift. 

• Beslut om verksamhetsplan och budget. 

• Motioner och styrelsens yttranden. 

• Val av ordförande och vice ordförande. 

• Val av studieorganisatör. 

• Val av övriga styrelseledamöter. 

• Val av ersättare för styrelsens ledamöter. 

• Fastställande av val av arbetsplatsombud. 
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• Fastställande av val av skyddsombud.

• Val av revisorer och ersättare. 

• Val av ombud och ersättare till ombudsmötet. 

• Val av valberedning och ersättare. 

• I förekommande fall, val av representant och ersättare till 
regionkonferensen i regionen.

Ärende som inte tagits med i styrelsens förslag till dagordning 
får ändå behandlas efter särskilt beslut av årsmötet med minst 
två tredjedels majoritet av de närvarande röstberättigade med-
lemmarna. Fråga om stadgeändring får dock inte tas upp på 
detta sätt (se § 36). 

Fråga kan inte avgöras förrän sektionsstyrelsen yttrat sig. 

§ 13 

Följande valordning tillämpas vid årsmötet: 

Vid årsmötet gäller, i tillämpliga delar, valordningen i § 14 i 
”Normalstadgar för avdelningar med sektioner”. 

§ 14 

Extra årsmöte hålls när sektionsstyrelsen finner detta lämpligt 
eller när minst en femtedel av medlemmarna skriftligen begär det. 
Årsmötet kan även självt besluta om extra möte inom viss tid. 

Kallelse till extra årsmöte skall ske så snart som möjligt. 

Vid extra årsmöte skall endast de frågor behandlas som är an-
ledningen till att det hålls. Dessa anges i kallelsen. 

Vid extra årsmöte skall bestämmelserna ovan i §§ 6 och 11 gälla.
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Sektionsstyrelsen 

§ 15 

Sektionsstyrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för sek-
tionens verksamhet och tillgångar inför såväl sektionen som 
avdelningen. 

§ 16 

Styrelsen väljs av årsmötet. Ledamöterna tillträder sina man-
dat omedelbart efter årsmötet. Antalet ledamöter och ersättare 
beslutas av årsmötet, dock skall antalet ledamöter alltid vara 
udda. Mandattiden för ordföranden och vice ordföranden är ett 
år medan mandattiderna för övriga ledamöter beslutas av års-
mötet. Mandattiden för ersättarna är ett år. Ordföranden, vice 
ordföranden och studieorganisatören väljs direkt av årsmötet. 
Sekreterare, kassör, jämställdhetsansvarig och arbetsmiljöansva-
rig utser styrelsen inom sig. 

§ 17 

Styrelsen är beslutmässig då minst hälften av styrelsens samtliga 
ledamöter är eniga om beslutet. 

§ 18 

Det åligger styrelsen: 

att leda sektionens verksamhet i enlighet med förbundets och 
avdelningens samt dessa stadgar, 

att fullgöra årsmötets uppdrag och verkställa dess beslut, 

att föra noggranna räkenskaper, liksom protokoll över alla sam-
man träden, 
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att besluta om firmateckning för sektionen, 

att avge verksamhetsberättelse och bokslut till årsmötet, 

att förbereda de ärenden som skall behandlas av årsmötet.

§ 19 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller när 
minst hälften av styrelsens ledamöter begär det. Vid förhinder 
skall ordföranden kalla ersättare. 

Klubbar 

§ 20 

Inom sektionen bildas klubbar enligt beslut av sektionsstyrelsen. 

§ 21 

För klubbarna gäller, utöver förbundsstadgarna och avdelning-
ens och sektionens stadgar, särskilda normalstadgar. Klubb kan 
besluta om egna stadgar. Sådana egna stadgar skall godkännas 
av sektionsstyrelsen för att gälla.

§ 22 

Klubbarna har inom sina verksamhetsområden till uppgift att i 
tillämpliga delar utföra de uppgifter som sektionen har enligt § 4. 
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§ 23 

Klubbarnas beslutande organ är: 

• årsmötet, 

• klubbstyrelsen. 

§ 24 

Klubbarnas verksamhet bekostas av sektionen. Därutöver har 
årsmötet rätt att besluta om särskild klubbavgift. 

§ 25 

Upplösning av klubb beslutas av sektionsstyrelsen. Klubbens 
tillgångar tillfaller sektionen. 

§ 26 

Klubbstyrelsen skall tillställa sektionsstyrelsen: 

• verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse så snart 
som möjligt, 

• uppgift om företagna val omedelbart efter årsmötet, 

• protokoll från årsmötet så snart som möjligt. 
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Avgifter 

§ 27 

Medlem skall betala fastställd medlemsavgift från och med den 
månad inträde sker. 

§ 28 

Medlemsavgifter (till förbundet, avdelningen, sektion och klubb) 
inbetalas på det sätt som förbundsstyrelsen beslutar.

§ 29 

Medlem som under tre månader utan giltig orsak underlåtit att 
betala medlemsavgifter utesluts ur förbundet. 

§ 30 

När särskilda skäl föreligger beslutar förbundsstyrelsen om reg-
ler för nedsättning av eller befrielse från medlemsavgift. 

§ 31 

Den som utesluts ur förbundet på grund av bristande avgifts-
betalning skall vid återinträde betala resterande avgifter, dock 
högst tre månaders avgifter. Om skyldighet att vid återinträde 
betala resterande extra uttaxering beslutar förbundsstyrelsen. 
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Anslag, sektionsavgift 

§ 32 

Sektionen erhåller anslag från avdelningen. Därutöver har års-
mötet rätt att besluta om särskild sektionsavgift. 
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§ 33 

Sektionens räkenskaper förs per kalenderår. Verksamhetsberät-
telse och bokslut skall föreligga före den 1 februari.

§ 34 

Revisionen utförs av två revisorer för vilka skall finnas två er-
sättare. Revisorerna och ersättarna väljs av årsmötet. 

Revisorerna skall granska sektionens räkenskaper och verksam-
het. Revisorerna har rätt att när som helst ta del av sektionens 
räkenskaper och handlingar rörande sektionens verksamhet. 
Revisionsberättelsen skall överlämnas till sektionsstyrelsen se-
nast två veckor före årsmötet. I revisionsberättelsen skall reviso-
rerna till- eller avstyrka ansvarsfrihet.

Sektionsstyrelse eller sektionens revisorer kan hos avdelningen/
dess revisorer begära biträde för medverkan vid revisionen.
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Uppgifter till avdelningen 

§ 35 

Sektionsstyrelsen skall tillställa avdelningen: 

• verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse så snart 
som möjligt, 

• uppgift om företagna val omedelbart efter årsmötet, 

• protokoll från årsmötet så snart som möjligt. 

Stadgeändring 

§ 36 

Skall sektionen besluta om egna stadgar enligt § 1 skall beslu-
tet fattas av årsmötet på förslag av sektionsstyrelsen eller efter 
motion. För beslut krävs minst två tredjedels majoritet av de 
närvarande röstberättigade medlemmarna. Härutöver skall, som 
framgår av § 1, stadgarna godkännas av avdelningsstyrelsen. 

För ändring av stadgarna gäller samma regler som i första 
stycket.
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Upplösning 

§ 37 

Upplösning av sektion beslutas av avdelningsstyrelsen. Sektio-
nens tillgångar tillfaller avdelningen, om inte avdelningsstyrel-
sen beslutar annat.

Tvister 

§ 38 

Tvist om tolkning eller tillämpning av dessa stadgar prövas av 
sektionsstyrelsen. Sektionsstyrelsens beslut i sådant ärende kan 
överklagas hos avdelningsstyrelsen. 

Överklagande skall ske senast 30 dagar efter det att den kla-
gande fått del av beslutet.


