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1 § Namn, hemort och verksamhetsområde 

1. Föreningens, dvs. fackavdelningens namn är 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

och dess hemort är 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

och dess verksamhetsområde är 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

2. Fackavdelningarna kallas i dessa stadgar avdelning och Servicefacket PAM rf kallas förbundet. 
 
 
2 § Syfte och uppgifter 

1. Avdelningens syfte är att inom servicebranscherna och närstående branscher samla löntagare, 
yrkesstuderande, företagare och yrkesutövare som enbart sysselsätter sig själva samt arbetslösa så 
att de kan förbättra sin ekonomiska, sociala och rättsliga ställning samt livskvalitet. 

 
2. För att förverkliga sitt syfte 

a. arbetar avdelningen för att förbättra medlemmarnas arbets- och lönevillkor, 
b. övervakar avdelningen att kollektivavtalen efterlevs, 
c. vägleder avdelningen arbetstagare, tjänstemän, företagare och yrkesutövare som enbart 

sysselsätter sig själva samt studerande att ansluta sig till avdelningar, 
d. främjar och stöder avdelningen organisering av förtroendevalda och arbetsplatser inom sitt 

verksamhetsområde, 
e. samverkar avdelningen tillsammans med förbundets övriga avdelningar samt samarbetar dels 

med sådana andra registrerade fackliga organisationer och registrerade föreningar som stöder 
fackföreningsrörelsens syften, dels med arbetslöshetskassan, och kan ekonomiskt stöda deras 
verksamhet, 

f. framlägger avdelningen förslag, ger utlåtanden och påverkar det samhälleliga och regionala 
beslutsfattandet i ärenden som gäller medlemmarnas och deras företrädares arbets- och 
levnadsvillkor samt ställning, och främjar kännedomen om arbetslivet, samhälleligt 
medvetande, solidaritet och fackligt kunnande, 

g. bedriver avdelningen informationsverksamhet, bland annat för att göra sig själv och förbundet 
kända, 

h. ordnar avdelningen sammanträden, kurser, utbildnings- och fritidsevenemang samt annan 
kultur-, rekreations- och hobbyverksamhet för sina medlemmar. 
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3. Avdelningen kan äga och besitta fast och lös egendom vilkas bruk tjänar syftet med avdelningens 
verksamhet. För att stöda sin verksamhet kan avdelningen motta bidrag, donationer och 
testamentsgåvor, samt arrangera lotterier och penninginsamlingar. Avdelningen kan inte grunda 
stiftelser eller ombilda egendom och tillgångar till stiftelser. 

 
4. Avdelningens medlemsregister upprätthålls av förbundet på uppdrag av avdelningen. 

 
5. Avdelningen är medlem i Palvelualojen ammattiliitto PAM ry, på svenska Servicefacket PAM rf. 

 
6. Avdelningen är partipolitiskt oavhängig. 

 
7. I de frågor om vilka bestämmelser inte ingår i dessa stadgar tillämpar avdelningen förbundets 

stadgar och föreningslagen samt beslut fattade av förbundets beslutande organ. 
 
 
3 § Medlemmar 

1. Som avdelningsmedlemmar kan avdelningen godkänna arbetstagare, yrkesstuderande, tjänstemän 
och chefer samt företagare och yrkesutövare som enbart sysselsätter sig själva inom 
servicebranscherna och branscher med nära anknytning till servicebranscherna samt inom vissa 
specialbranscher. 

 
2. Medlemskapet i avdelningen börjar från den dag när medlemsavgiften är betald, dock tidigast från 

den dag när medlemsansökan har mottagits. 
 

3. Avdelningens styrelse godkänner de nya medlemmarna. Om styrelsen inte godkänner ett 
medlemskap, kan sökanden se till att ärendet underställs avdelningsmötet för avgörande. Innan 
ärendet avgörs ska avdelningsmötet begära ett utlåtande av förbundsstyrelsen. 

 
4. Medlemmar som blir slutligt pensionerade på grund av ålder eller invaliditet kan fortsätta sitt 

medlemskap som pensionärsmedlemmar i avdelningen. 
 

5. De som studerar vid läroanstalterna inom ifrågavarande branscher kan ansluta sig till avdelningen 
som studerandemedlemmar. En studerandemedlem får under samma förutsättningar som en ny 
medlem fulla medlemsrättigheter när hen träder in i arbetslivet inom förbundets 
organisationssektor. 

 
6. En medlem i en inhemsk eller utländsk fackförening som börjar arbeta inom förbundets 

organisationssektor kan ansluta sig till en avdelning inom 30 dagar efter att medlemskapet har 
upphört i det tidigare förbundet. En sådan överförd medlem får de rättigheter som föreskrivs i 
förbundets stadgar utan att hens medlemskap avbryts. 

 
 
4 § Medlemsavgifter 

1. En medlem i avdelningen är skyldig att betala medlemsavgift av sina skattepliktiga löneinkomster 
samt av de skattepliktiga förmåner som arbetslöshetskassan betalar ut. Yrkesutövar- och 
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företagarmedlemmar betalar sin medlemsavgift av den arbetsinkomst på vilken 
pensionsförsäkringsavgiften räknas, med undantag av den tid under vilken en sådan medlem 
kvarstår som medlem i Servicebranschernas arbetslöshetskassa. Under denna tid fastställs hens 
medlemsavgift på basis av hens senaste löneinkomst på vilken förskottsinnehållning ska verkställas. 

 
2. Förbundets fullmäktige bestämmer årligen medlemsavgifternas storlek. 

 
3. En medlem i en medlemsavdelning är befriad från medlemsavgift 

a. för den tid då medlemmen inte har skattepliktig löneinkomst eller av arbetslöshetskassan 
utbetald skattepliktig förmån, 

b. när medlemmen vistas utomlands som medlem av ett fackförbund och betalar medlemsavgift 
till det förbundet. 

 
En medlem som ska befrias från medlemsavgift behöver omedelbart göra en anmälan till förbundet 
om orsaken till befrielsen och om hur länge befrielsen uppskattas pågå. 

 
4. Förbundets fullmäktige kan besluta att uppbära en extra medlemsavgift, som inte får vara större än 

medlemsavgiften för sex (6) månader. 
 

5. Av avdelningens pensionärs- och studerandemedlemmar uppbärs ingen medlemsavgift. 
 

6. Av medlemsavgiften som erlagts till förbundet, med undantag för den extra medlemsavgiften, 
återbärs till avdelningen grund- och prestationsdel som förbundets fullmäktige årligen 
beslutar om. 

 
7. För att kunna få grunddelen av avdelningsmedlemmarnas medlemsavgift ska avdelningen årligen 

före utgången av maj månad sända sin verksamhetsberättelse och bokslutsrapport för det senast 
avslutade verksamhetsåret samt anmälan om avdelningens funktionärer till förbundet. 

 
8. Förbundets fullmäktige fastställer årligen grunderna för avdelningsåterbäringens prestationsdel. 

 
9. Förbundsstyrelsen ger detaljerade anvisningar om uppbörd av medlemsavgifter, befrielse från 

medlemsavgifter, redovisning av medlemsavgifterna samt om utbetalningen av avdelningarnas 
andel. 

 
 
5 § Hur en medlem utträder ur avdelningen 

1. En medlem som vill utträda ur avdelningen ska skriftligen meddela detta till förbundets kontor, 
avdelningsstyrelsen eller dess ordförande, eller alternativt tillkännage detta vid ett 
avdelningsmöte för anteckning i protokollet. 

 
2. En medlem som utträder ur avdelningen är skyldig att betala förfallna medlemsavgifter. 

 
3. En medlem som under tre (3) månaders tid har underlåtit att betala sin medlemsavgift kan anses ha 

utträtt ur avdelningen. 
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6 § Hur en medlem utesluts ur avdelningen 

1. Styrelsen kan utesluta en medlem 
a. som avsiktligt bryter mot förbundets eller avdelningens stadgar eller vägrar följa 

avdelningsstyrelsens och förbundsstyrelsens och fullmäktiges och kongressens lagenliga eller 
stadgeenliga beslut eller annars handlar i strid med förbundets eller avdelningens intressen, 

b. som vid ansökan om medlemskap har gett vilseledande uppgifter om sig själv, 
c. som annars har handlat på ett sätt som skadar avdelningen eller förbundet. 

 
2. Styrelsen kan även utesluta en medlem 

a. om hen underlåter att betala ordinarie eller extra medlemsavgifter under en längre tid än tre 
(3) månader, 

b. om hen byter till en sådan bransch där hen inte kan ansluta sig till avdelningen enligt 3 § i 
stadgarna. 

 
3. Medlemmen har rätt att bli hörd innan uteslutningsbeslutet fattas. Styrelsen ska skriftligen 

informera medlemmen om uteslutningsbeslutet. Medlemmen har rätt att överklaga beslutet vid 
nästa ordinarie avdelningsmöte genom att lämna en besvärsskrift till styrelsen inom 30 dagar efter 
att hen fått del av beslutet. Innan avdelningen behandlar besvärsärendet ska den begära ett 
utlåtande av förbundsstyrelsen. 

 
 
7 § Stödmedlemskap 

1. Avdelningen kan besluta att ordinarie medlemmar i en annan fackavdelning enligt vad som avses i 
3 § kan ansluta sig till avdelningen som stödmedlemmar. Beslutet om stödmedlemskap fattas vid 
avdelningens möte. 

 
2. Stödmedlemmar har inte rösträtt och är inte valbara i en avdelning som de tillhör enbart i egenskap 

av stödmedlemmar. 
 

3. Stödmedlemmar har rätt att närvara och yttra sig vid avdelningens sammanträden och evenemang. 
 

4. Avdelningens höstmöte fastställer den årliga fasta medlemsavgiften samt medlemsförmånerna för 
stödmedlemmar. 

 
5. Avdelningens styrelse godkänner stödmedlemmarna. Avdelningen upprätthåller en förteckning 

över sina stödmedlemmar och inkasserar medlemsavgifter för dessa. 
 

6. Stödmedlemskapet upphör när medlemmen meddelar detta eller när medlemskapet i den 
ordinarie avdelningen upphör på det sätt som avses i 6 §. En stödmedlem som inte har betalat sin 
medlemsavgift inom tre (3) månader efter förfallodagen kan anses ha utträtt ur avdelningen. 
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8 § Avdelningens möten 

1. Avdelningsmötet sammanträder på kallelse av styrelsen. I möteskallelsen ska de viktigaste 
ärendena som behandlas på mötet nämnas. 

2. Avdelningens möte måste också arrangeras om en tiondedel av avdelningens 
röstberättigade medlemmar skriftligen så yrkar. Ärendet som ska behandlas behöver 
specificeras i yrkandet. Mötet ska sammankallas senast en månad efter att yrkandet 
framlades inför styrelsen. 

 
3. En medlem har rätt att framlägga förslag till avdelningens möte. Förslagen lämnas till styrelsen, 

som ska ge sitt utlåtande och bereda ärendena inför nästa möte. Om ärendet är brådskande, kan 
det enligt beslut av avdelningsmötet behandlas genast, om inte annat föreskrivs i föreningslagen. 

 
4. Besluten vid ett avdelningsmöte fattas med enkel majoritet, om inte annat följer av dessa stadgar. 

Vid lika röstetal avgör mötesordförandens röst och vid val avgör lotten. 
 

5. Beslut som gäller vederlagsfri överföring eller överlåtelse av merparten av avdelningens egendom 
eller även en betydande del av denna egendom ska fattas med ¾ majoritet vid avdelningens 
ordinarie möte. Innan avdelningen fattar ett sådant beslut ska den begära tillstånd till detta beslut 
hos förbundsstyrelsen. 

 
6. Förbundets anställda och andra representanter som förbundet har utsett samt 

pensionärsmedlemmar och studerandemedlemmar har rätt att närvara och yttra sig vid 
avdelningens möten och evenemang. 

 
7. Meddelande om vår- eller höstmöte ska lämnas till avdelningens medlemmar minst fjorton (14) 

dagar före mötet och meddelande om andra möten minst fem (5) dagar före mötet i de 
kommunikationskanaler som avdelningens medlemmar använder, så att varje medlem har möjlighet 
att få information om mötet.  
 

8. Enligt beslut av styrelsen kan man också delta i avdelningens möte med hjälp av datauppkoppling 
eller annat tekniskt hjälpmedel. Detta ska framgå av möteskallelsen.  

 
9. Vid höstmötet i oktober–december 

a. fattas beslut om längden på styrelsens mandatperiod, som omfattar antingen ett (1) eller två 
(2) kalenderår, 

b. väljs styrelseordförande, som kallas avdelningens ordförande, samt en vice ordförande och en 
sekreterare, 

c. fattas beslut om antalet övriga ordinarie ledamöter (2 –10) i styrelsen och antingen 
antalet personliga ersättare eller antalet allmänna ersättare (minst 2), 

d. väljs styrelsens ordinarie ledamöter och ersättare, 
e. fattas beslut om arvoden och kostnadsersättningar för styrelsens ledamöter och för 

funktionärerna, 
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f. väljs en (1) eller två (2) verksamhetsgranskare och ersättare eller, då lagstiftningen förutsätter 
detta, en revisor samt en revisorsuppleant för följande räkenskapsperiod, 

g. godkänns verksamhetsplanen och budgeten för följande verksamhetsperiod, 
h. behandlas ärenden som framlagts av medlemmarna, avdelningsstyrelsen och 

förbundsstyrelsen, 
i. fattas beslut om sättet att sammankalla avdelningens möten. 

 
10. Vid vårmötet i februari–maj 

a. framläggs verksamhetsberättelsen samt bokslutet för föregående år, 
b. framläggs verksamhetsgranskarens/verksamhetsgranskarnas eller revisorns utlåtande, fattas 

beslut om fastställande av bokslutet samt om beviljande av ansvarsfrihet för 
avdelningsstyrelsen, 

c. fattas beslut om hur överskottet ska användas eller hur underskottet ska täckas, 
d. behandlas ärenden som framlagts av medlemmarna, avdelningsstyrelsen och 

förbundsstyrelsen. 
 

9 § Styrelsen 

1. Avdelningens angelägenheter och egendom sköts av en styrelse som väljs för ett (1) eller två (2) 
kalenderår i sänder. 

 
2. Styrelsens mandatperiod inleds vid ingången av följande kalenderår efter höstmötet. 

 
3. Styrelsen består av en ordförande, som kallas avdelningens ordförande, samt en vice ordförande 

och en sekreterare. Dessutom består styrelsen av minst två (2) och högst tio (10) ordinarie 
ledamöter samt lika många personliga ersättare eller minst två (2) allmänna ersättare. De allmänna 
ersättarna träder in istället för ordinarie ledamöter i den ordning som de antecknats i höstmötets 
protokoll. 

 
4. Mångfalden bland medlemmarna måste återspeglas i styrelsens sammansättning. 

 
5. Styrelsen utser en kassör och andra behövliga funktionärer samt ledamöter i eventuella sektioner. 

 
6. Styrelsen har i uppgift att 

a. leda avdelningens verksamhet, ekonomi och förvaltning, 
b. bereda de ärenden som ska behandlas vid avdelningsmötet och sammankalla mötet, 
c. se till att avdelningens mötesbeslut verkställs, 
d. göra upp verksamhetsberättelser och bokslutsrapporter för avdelningen, 
e. utarbeta förslag till verksamhetsplan och budget för avdelningen, 
f. godkänna och utesluta medlemmar, 
g. anställa och avskeda avdelningens anställda. 

 
7. Om en styrelseledamot eller ersättare blir slutligt pensionerad på grund av ålder eller invaliditet, 

eller alternativt utesluts eller utträder ur avdelningen, ska ledamoten eller ersättaren omedelbart 
avsättas från styrelsen. Om en styrelseledamot eller ersättare inte längre är verksam inom 
förbundets organisationssektor på annan än tillfällig grund eller uteblir från två möten i följd samt 
utan motiverad orsak inte meddelar om förhinder, ska avdelningsmötet utesluta ledamoten eller 
ersättaren från styrelsen. 
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I stället för en styrelseledamot som har avgått eller skiljts från uppdraget väljer avdelningsmötet 
en ny ledamot för den återstående mandatperioden. 
 

8. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller vid förfall för honom på kallelse av vice 
ordföranden, eller när tre styrelseledamöter anser att det behövs. Styrelsen är beslutsför när 
ordföranden eller vice ordföranden och flertalet av styrelseledamöterna är närvarande. 

 
9. Med samtycke av alla styrelseledamöter kan styrelsens möte hållas med hjälp av datauppkoppling 

eller annat tekniskt hjälpmedel. 
 

10. Avdelningens namn tecknas av ordföranden, vice ordföranden och sekreteraren samt av de 
funktionärer som styrelsen har utsett för uppgiften, dvs. alltid två tillsammans. 
 

 

10 § Rösträtt och valbarhet 

1. Rösträtt vid val och omröstningar har en medlem som har betalt den medlemsavgift som fastställs 
årligen av fullmäktige, eller som kan påvisa att hen enligt stadgarna har varit befriad från att betala 
medlemsavgift. 

 
2. Valbar vid val och omröstningar är en medlem som har betalt den medlemsavgift som fastställs 

årligen av förbundets fullmäktige, eller som kan påvisa att hen enligt stadgarna har varit befriad 
från att betala medlemsavgift. 

 
3. Pensionärsmedlemmar och studerandemedlemmar är inte valbara vid val och har inte rösträtt vid 

val och omröstningar. 
 

4. Personer som är anställda av förbundet eller avdelningarna är inte valbara. 
 
 
11 § Avdelningens verksamhet, ekonomi och revision/verksamhetsgranskning 

1. Avdelningens räkenskapsperiod är ett kalenderår. 
 

2. Avdelningen har antingen en (1) eller två (2) verksamhetsgranskare eller, då lagstiftningen 
förutsätter detta, en revisor, samt deras suppleant(er). 
 

3. Verksamhetsgranskarens/verksamhetsgranskarnas eller revisorns uppgift är att granska 
avdelningens förvaltning och räkenskaper för varje räkenskapsår samt att senast två veckor före 
vårmötet överlämna verksamhets- eller revisionsberättelsen till avdelningsstyrelsen. Bokslutet och 
verksamhetsberättelsen ska lämnas till verksamhetsgranskaren/verksamhetsgranskarna eller 
revisorn minst en (1) månad före vårmötet. 

 
4. Avdelningens verksamhetsgranskare, revisor eller en av förbundsstyrelsen utsedd revisor kan när 

som helst granska avdelningens förvaltning och räkenskaper. 
 

5. För att kunna få grunddelen av avdelningsmedlemmarnas medlemsavgift ska avdelningen årligen 
före utgången av maj månad sända sin verksamhetsberättelse och bokslutsrapport för det senast 
avslutade verksamhetsåret samt anmälan om avdelningens funktionärer till förbundet. 
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6. För att kunna få prestationsdelen av avdelningsmedlemmarnas medlemsavgift ska avdelningen 

uppfylla de verksamhetsförutsättningar som förbundets fullmäktige har angivit. 
 

 
12 § Hur en avdelning kan utträda eller uteslutas ur förbundet 

1. En avdelning som vill utträda ur förbundet ska anmäla detta till förbundet i enlighet med 
föreningslagen. Protokollen från de sammanträden vid vilka avdelningen har beslutat om utträdet 
ska bifogas till denna anmälan. 

 
2. Avdelningens medlemskap i förbundet upphör sex (6) månader efter den sista dagen antingen i juni 

eller i december månad, beroende på vilkendera som först infaller efter att anmälan gjordes. 
 

3. Ett ärende som gäller en avdelnings utträde ur förbundet ska behandlas vid två avdelningsmöten, 
som ska hållas med minst två (2) veckors mellanrum. Förslaget om att avdelningen ska utträda ur 
förbundet förfaller, om det inte på de två avdelningsmötena understöds av minst tre fjärdedelar 
(¾) av avdelningens närvarande röstberättigade medlemmar. 

 
4. En avdelning kan uteslutas ur förbundet, om den 

a. verkar i strid med syftet för förbundets verksamhet, 
b. inte följer stadgarna och kongressens, fullmäktiges samt förbundsstyrelsens beslut, 
c. inte utesluter en medlem som agerar i strid med avdelningens eller förbundets stadgar eller 

kongressens, fullmäktiges och förbundsstyrelsens beslut. 
 

5. Förbundsstyrelsen fattar beslut om huruvida en avdelning ska uteslutas. Avdelningen ska höras 
innan beslutet om uteslutning behandlas. Avdelningen kan överklaga beslutet hos förbundets 
fullmäktige genom att lämna en besvärsskrift till förbundsstyrelsen inom en månad efter att 
avdelningen skriftligen fått del av uteslutningsbeskedet. 

 
6. En avdelning som har utträtt eller uteslutits ur förbundet förlorar alla sina rättigheter i förbundet. 

Avdelningen återfår inte avgifter som den har betalt till förbundet och har ingen rätt till förbundets 
fonder eller dess övriga egendom. Om inte annat har avtalats, svarar förbundet inte för de skulder 
som den avdelning som utträder eller utesluts har. 

 
 
13 § En avdelning upphör med sin verksamhet och upplöses 

1. Om en avdelning upplöses, överförs genom beslut vid det möte som löser upp avdelningen dess 
återstående tillgångar antingen till en annan förbundsavdelning eller till förbundet för att användas 
för sådana ändamål som främjar fackföreningsrörelsen. Om inte annat har avtalats, svarar 
förbundet inte för skulder som en avdelning hade när den upphörde med sin verksamhet eller 
upplöstes. 
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2. Ett avdelningsmöte kan med ¾ majoritet av de avgivna rösterna besluta om att upphöra med en 

avdelnings verksamhet och upplösa avdelningen. 
 

3. När en avdelning upphör med sin verksamhet och upplöses ska avdelningsstyrelsen inom en vecka 
meddela förbundsstyrelsen om detta med en till riktigheten bestyrkt kopia av protokollet. 

 
 

14 § Stadgeändringar 

Dessa stadgar kan ändras vid avdelningens ordinarie möte, om de föreslagna ändringarna stöds av 
minst ⅔ av de avgivna rösterna och om förbundsstyrelsen godkänner ändringarna. 
Stadgeändringen ska nämnas i möteskallelsen. 

 
 
15 § Uppnådda medlemsförmåner 

De medlemsförmåner som uppnåtts enligt tidigare stadgar består. 
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