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1 § Namn och hemort 

1. Förbundets namn är Palvelualojen ammattiliitto PAM ry, på svenska Servicefacket PAM rf. Det 
kallas i dessa stadgar förbundet. Fackavdelningarna kallas avdelningar. 
 

2. Förbundets hemort är Helsingfors stad och dess verksamhetsområde hela Finland. 
 

3. Förbundets språk är finska och svenska. Protokollspråket är finska. 
 

2 § Syfte och uppgifter 

1. Förbundets syfte är att verka för att förbättra den ekonomiska, sociala och rättsliga ställningen 
samt livskvaliteten för löntagare, yrkesstuderande, yrkesutövare och företagare som enbart 
sysselsätter sig själva samt arbetslösa inom servicebranscherna och närstående branscher. 
 

2. För att förverkliga sitt syfte 
a. stöder förbundet avdelningarna och deras medlemmar i deras strävanden att förbättra sina 

arbets- och lönevillkor samt övriga utkomstvillkor samt utveckla arbetsmiljöärenden, fullfölja 
samarbeten i företagen, se till att den gällande lagstiftningen iakttas och öka sitt regionala 
inflytande,  

b. sluter förbundet kollektivavtal och andra avtal samt övervakar att avtalen följs, 
c. främjar förbundet arbetstagare, tjänstemän, yrkesutövare och företagare som enbart 

sysselsätter sig själva samt studerande att ansluta sig till avdelningar, 
d. påverkar förbundet det samhälleliga beslutsfattandet på såväl nationell som internationell nivå 

i ärenden som gäller medlemmarnas arbets- och levnadsvillkor samt ställning och 
verksamhetsrättigheter, 

e. främjar förbundet kännedomen om arbetslivet och samhälleligt medvetande, solidaritet och 
fackligt kunnande, 

f. främjar förbundet löntagarrörelsens samarbete genom att höra till en facklig 
centralorganisation,  

g. samarbetar förbundet med inhemska och utländska föreningar som stöder förbundets syften 
och verksamhetsprinciper, och förbundet kan ekonomiskt stödja deras verksamhet, 

h. kan förbundet vara medlem i internationella organisationer samt bedriva internationellt 
samarbete och solidaritetsverksamhet i syfte att försvara och utvidga de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande rättigheterna inom arbetslivet, 

i. ordnar förbundet studie- och forskningsverksamhet samt informations-, publikations- och 
studieverksamhet 

j. ordnar och understöder förbundet semester- och rekreationsverksamhet för medlemmarna, 
k. främjar förbundet sina medlemmars sysselsättningsmöjligheter. 
 

3. Förbundet kan äga och besitta fast och lös egendom samt grunda fonder och stiftelser. För att 
stödja sin verksamhet kan förbundet motta donationer, bidrag och testamentsgåvor och arrangera 
lotterier och penninginsamlingar. Förbundet kan bedriva näringsverksamhet som är direkt kopplad 
till att uppfylla förbundets ändamål. 
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4. Förbundet är partipolitiskt oberoende. 

3 § Medlemmar 

1. Förbundsstyrelsen godkänner som medlemmar i förbundet registrerade avdelningar för 
arbetstagare, tjänstemän och chefer inom servicebranscherna och branscher med nära anknytning 
till servicebranscherna samt inom specialbranscher samt företagare och yrkesutövare som enbart 
sysselsätter sig själva, samt registrerade föreningar bildade av avdelningar som är medlemmar. 
 

2. Registrerade föreningar bildade av avdelningar som är medlemmar kallas senare i dessa stadgar för 
samfundsmedlemmar. 
 

3. Fullmäktige godkänner modellstadgarna för avdelningarna. 

Anslutning 

4. När en avdelning ansluter sig till förbundet förbinder den sig att följa dessa stadgar samt 
kongressens, fullmäktiges och förbundsstyrelsens beslut. 
 

5. Att grunda en avdelning på en ort där det redan finns en avdelning som är medlem av förbundet 
kräver förhandssamtycke av förbundsstyrelsen. 
 

6. En avdelnings eller samfundsmedlems medlemskap börjar den dag då förbundsstyrelsen har 
godkänt medlemskapet. 

Utträde, uteslutning och upplösning 

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

8. 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. 
 

9. En avdelning eller en samfundsmedlem 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. 
 

10. Beslut om uteslutning av en avdelning eller samfundsmedlem fattas av förbundsstyrelsen. 
Avdelningen eller samfundsmedlemmen ska höras innan beslutet om uteslutning behandlas. 
Avdelningen eller samfundsmedlemmen kan överklaga beslutet hos fullmäktige genom att lämna 
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en besvärsskrift till förbundsstyrelsen inom en månad efter att avdelningen eller 
samfundsmedlemmen skriftligen fått del av uteslutningsbeskedet. 
 

11. 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. 

12. 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. Ett avdelningsmöte kan med tre fjärdedelars (¾) majoritet besluta om att upplösa 
avdelningen. 

Andra bestämmelser 

13. Medlemmar som blir slutligt pensionerade på grund av ålder eller invaliditet kan fortsätta sitt 
medlemskap som pensionärsmedlemmar i avdelningen. De som studerar vid läroanstalterna i 
ifrågavarande branscher kan ansluta sig till avdelningen som studerandemedlemmar. 
 

14. Förbundet upprätthåller en medlemsförteckning över avdelningarna, enligt vad som bestäms i 
föreningslagen. När en avdelning ansluter sig till förbundet, ska den lämna de personuppgifter om 
alla sina medlemmar som förbundsstyrelsen begär. En avdelning har rätt att ur förbundets register 
få de uppgifter som gäller avdelningens egna medlemmar. 
 

15. En av förbundsstyrelsen utsedd revisor kan när som helst granska avdelningens förvaltning och 
räkenskaper. 
 

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. 
 

2. Yrkesutövar- och 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 hans 
medlemsavgift på basis av hans senaste löneinkomst på vilken förskottsinnehållning ska verkställas. 
 

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

4. Fullmäktige bestämmer årligen medlemsavgifternas storlek. 
 

5. Fullmäktige kan besluta att en extra medlemsavgift som inte får vara större än medlemsavgiften för 
sex månader ska uppbäras av medlemmarna i avdelningen. 
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6. En medlem i en avdelning 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. 
 

7. Av andra än extra medlemsavgifter som har redovisats till förbundet återbetalas till avdelningen en 
grund- och prestationsdel, som fullmäktige årligen bestämmer. 
 

8. För återbetalning av grunddelen av medlemmarnas medlemsavgifter till avdelningen ska 
avdelningarna årligen sända sin verksamhetsberättelse och bokslutsrapport för det senast 
avslutade verksamhetsåret samt anmälan om avdelningens funktionärer till förbundet före 
utgången av maj. 
 
Fullmäktiges höstmöte bestämmer om grunderna för avdelningsåterbäringens prestationsdel. 
 

9. Avdelningen ska höras innan styrelsen fattar beslut om att inte betala ut grund- och/eller 
prestationsdelen. 
 

10. Förbundsstyrelsen ger detaljerade anvisningar om uppbörd av medlemsavgifter, befrielse från 
medlemsavgifter, redovisning av medlemsavgifterna samt om utbetalningen av avdelningarnas 
andel. 
 

5 § Kongress 

1. Den ordinarie kongressen hålls vart fjärde kalenderår före utgången av oktober.  
 

2. Ett skriftligt förhandsmeddelande om den ordinarie kongressen ska skickas ut till avdelningarna och 
samfundsmedlemmarna senast nittio (90) dagar före mötet. 

Den slutliga, skriftliga möteskallelsen till den ordinarie kongressen ska sändas till 
kongressdelegaterna och för kännedom till avdelningarna och samfundsmedlemmarna senast 
tjugoen (21) dagar före mötet. 

Styrelsen kan utfärda närmare föreskrifter om hur man anmäler sig till kongressen. 

3. På kongressen behandlas följande ärenden: 
a. Beslut om ett målprogram för valperioden. 
b. Val av ordförande för fullmäktige samt första och andra vice ordförande. 
c. Val av sextio (60) ordinarie ledamöter i fullmäktige samt två (2) personliga ersättare för var och 

en av dem samt tio (10) allmänna ersättare. 
d. Val av styrelseordförande, som kallas förbundsordförande. Ordföranden är heltidsanställd. 
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e. Val av femton (15) ordinarie ledamöter i styrelsen, tre (3) allmänna ersättare samt personlig 
ersättare för styrelsens ordförande. 

f. Behandling av ärenden som förbundsstyrelsen och avdelningarna samt 
samfundsmedlemmarna har framlagt. 

g. Kongressen ska utse en revisionssammanslutning som ska utföra revisionen. 
Revisionssammanslutningen ska internt utse en ansvarig revisor och ersättare för denna. 

h. Beslut om fullmäktiges, förbundsstyrelsens och dess sakkunnigorgans arvoden. 
 

4. Kongressdelegaterna får ersättning för resekostnader samt dagtraktamente enligt förbundets 
resereglemente. 
 

5. Motionsrätt till kongressen har förbundets avdelningar, samfundsmedlemmarna och 
förbundsstyrelsen. Motionerna ska lämnas till förbundsstyrelsen minst två (2) månader före mötet. 
 

6. Vid kongressen har varje representant en (1) röst. Om inget annat föreskrivits i dessa stadgar, 
avgörs ärendena genom enkel majoritet bland dem som deltar i omröstningen. Då rösterna faller 
lika avgör mötesordförandens röst. Val avgörs med absolut majoritet bland dem som deltar i 
omröstningen. Då rösterna faller lika i valet avgör lotten. 
 

7. Rätt att framställa förslag vid kongressen har förutom kongressdelegaterna också 
förbundsstyrelsens ledamöter och revisorerna. Förbundsanställda som kallats till mötet har rätt att 
närvara och yttra sig. 
 

8. Extra kongress ska hållas när kongressen beslutar om det eller när förbundsstyrelsen eller 
fullmäktige anser det skäligt eller när ett skriftligt yrkande om behandling av särskilt ärende 
framläggs till förbundsstyrelsen av minst en tredjedel (1/3) av förbundets röstberättigade 
medlemmar eller av avdelningar vilkas sammanlagda antal personmedlemmar uppgår minst tre 
fjärdedelar (3/4) av förbundets totala antal medlemmar. 
 
En skriftlig kallelse till extra kongress ska skickas till kongressdelegater och för kännedom till 
avdelningar och samfundsmedlemmar senast fjorton (14) dagar före mötet.  
 

9. Kongressdelegaterna väljs vid förbundsomröstning genom hemliga och proportionella val som 
förrättas bland personmedlemmarna inom medlemsavdelningarna i respektive valkrets så som 
bestäms i 29 § 3 mom. 2 punkten i föreningslagen. 
 

10. Valkretsarna motsvarar landskapen enligt den officiella landskapsindelningen som gäller vid 
respektive tidpunkt, dock så att de riksomfattande avdelningarna bildar en gemensam valkrets. 
 

11. Kongressdelegaterna väljs så att en (1) delegat från respektive valkrets för varje påbörjat antal 
sexhundra (600) medlemmar väljs på basis av det sammanlagda medlemsantalet i avdelningarna 
inom valkretsen. 
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Kandidater från respektive valkretsar som inte blivit invalda som ordinarie kongressdelegater blir 
ersättare inom sin egen kandidatlista eller sitt valförbund i ordningsföljd enligt antalet erhållna 
röster. 

12. Varje samfundsmedlem har rätt att skicka en (1) representant till mötet. Representanten har rätt 
att närvara och yttra sig vid mötet. 

Rösträtt och valbarhet 

13. Medlemmar som är slutligt pensionerade på grund av ålder eller invaliditet samt 
studerandemedlemmar har inte rösträtt. 
 

14. Medlemmar som är slutligt pensionerade på grund av ålder eller invaliditet, studerandemedlemmar 
och personer anställda av förbundet eller avdelningarna är inte valbara. 

Valorgan 

15. Förbundsstyrelsen fungerar som centralvalnämnd. 

Exakta valanvisningar 

16. Närmare bestämmelser om uppställande av kandidater och förrättande av valet i övrigt meddelas i 
en omröstnings- och valordning som fullmäktige bekräftar och genom anvisningar av 
förbundsstyrelsen. 

Extraordinär kongress 

17. Kongressdelegater på den extraordinära förbundskongressen är desamma som 
kongressdelegaterna på den förra ordinarie förbundskongressen. 

6 § Fullmäktige 

1. Fullmäktige använder beslutsbefogenheter i de ärenden som inte enligt dessa stadgar eller enligt 
lag hör till kongressen eller förbundsstyrelsen. Utöver det som har angetts i andra punkter i dessa 
stadgar är det fullmäktiges uppgift att 
a. fram till nästa ordinarie kongress välja förbundsordförande (styrelsens ordförande), övriga 

ordinarie ledamöter i styrelsen och allmänna ersättare samt styrelseordförandens personliga 
ersättare, om någon av dem har avgått eller avskedats under pågående mandatperiod, 

b. fram till nästa ordinarie kongress internt välja ordförande och vice ordföranden för fullmäktige, 
om någon av dem har avgått eller avskedats under pågående mandatperiod, 

c. avskeda styrelsen på grund av förtroendebrist enligt vad som föreskrivs i dessa stadgar, 
d. fram till nästa ordinarie kongress välja en revisionssammanslutning, om 

revisionssammanslutningen har avgått under pågående mandatperiod eller inte klarar av att 
sköta sina uppgifter på det sätt som krävs enligt revisionslagen, 

e. fatta beslut om den fackliga centralorganisationen, 
f. fatta beslut om stadgeändringar, 
g. fastställa omröstnings- och valordningen, 
h. fatta beslut om motionerna som lagts fram för fullmäktige, 
i. fatta beslut i andra ärenden som förbundsstyrelsen har lagt fram. 
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2. Fullmäktiges mandatperiod är kongressperioden och den slutar när kongressen har valt en ny 

fullmäktige.  
 

3. Till fullmäktige hör ordförande, första vice ordförande och andra vice ordförande och dessutom 
sextio (60) ordinarie ledamöter. Varje ordinarie ledamot har två (2) personliga ersättare. Dessutom 
ska det finnas tio (10) allmänna ersättare, som närvarar vid fullmäktiges möten. Den allmänna 
ersättaren träder in istället för den ordinarie ledamoten, om den ordinarie ledamoten och samtliga 
av dennes personliga ersättare är förhindrade att delta i mötet. 
 

4. Då fullmäktige väljs bör balansen mellan yrkesgrupperna och regionerna beaktas. Fullmäktige bör 
också återspegla mångfalden bland medlemmarna. 
 

5. Om en ordinarie fullmäktigeledamot är förhindrad att delta i mötet, inkallas ledamotens ersättare i 
stället. 
 

6. Om en fullmäktigeledamot blir slutligt pensionerad på grund av ålder eller invaliditet, utesluts eller 
utträder ur avdelningen utan att ansluta sig som medlem i en annan avdelning i förbundet, ska 
ledamoten omedelbart avsättas från fullmäktige. Om en fullmäktigeledamot inte längre är verksam 
inom förbundets organisationssektor på annan än tillfällig grund, eller om ledamoten utan 
godtagbar orsak uteblir från två sammanträden i följd, ska ledamoten avgå från fullmäktige. I stället 
för den ordinarie ledamot som har avgått inkallas ledamotens personliga ersättare. 
 

7. Om en ordinarie fullmäktigeledamot väljs in i förbundsstyrelsen, avgår denne från fullmäktige och 
ersättaren inkallas i stället. 

Fullmäktiges möten 

8. Fullmäktige är beslutfört när ordföranden eller någon av vice ordförandena och majoriteten av 
ledamöterna är närvarande under mötet. 
 

9. Motionsrätt till fullmäktiges möten innehas av förbundens avdelningar, samfundsmedlemmarna 
och ledamöterna i fullmäktige. Motionsrätt innehas även av valbara personmedlemmar på 
förbundets avdelningar enligt 5 § 13 punkten, alltså alltid femtio (50) personmedlemmar 
tillsammans enligt de närmare formbestämmelser som styrelsen fastställt. Motionerna ska lämnas 
in till styrelsen senast två (2) månader före mötet. 
 

10. Vid fullmäktiges möten har varje ledamot en (1) röst. Om inget annat föreskrivits i dessa stadgar, 
avgörs ärendena genom enkel majoritet bland dem som deltar i omröstningen. Då rösterna faller 
lika avgör mötesordförandens röst. Val avgörs med absolut majoritet bland dem som deltar i 
omröstningen. Då rösterna faller lika i valet avgör lotten. 
 

11. Rätt att framställa förslag om de ärenden som behandlas på fullmäktiges möten innehas inte bara 
av fullmäktigeledamöterna, utan också av förbundsstyrelsens ledamöter och revisorerna. 
Förbundsanställda som kallats till mötet har rätt att närvara och yttra sig. 
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12. Styrelsen kan för hela fullmäktiges mandatperiod besluta om de grunder som berättigar att delta i 
fullmäktigemöten med hjälp av telekommunikationsförbindelse eller annat tekniskt hjälpmedel. 

Genom styrelsens beslut om ett enskilt fullmäktigemöte kan man delta i mötet med hjälp av 
telekommunikationsförbindelse eller annat tekniskt hjälpmedel. Detta ska anges i möteskallelsen. 

Ordinarie möten 

13. Fullmäktige håller årligen två ordinarie möten. Vårmötet hålls i maj–juni och höstmötet i 
november–december. 
 

14. Skriftligt förhandsmeddelande om fullmäktiges ordinarie möte ska senast nittio (90) dagar före 
mötet skickas ut till avdelningarna, samfundsmedlemmarna och fullmäktigeledamöterna. Den 
slutliga, skriftliga möteskallelsen till fullmäktiges ordinarie möte ska skickas ut till fullmäktiges 
ledamöter och för kännedom till avdelningarna och samfundsmedlemmarna senast tjugoen (21) 
dagar före mötet. 
 

15. Vid fullmäktiges vårmöte behandlas följande ärenden: 
a. utfallet av de mål som satts upp för föregående år och målens ekonomiska ändamålsenlighet 

bedöms, 
b. årsrapporten och revisionsberättelsen för det gångna året samt fastställande av bokslutet,   
c. beslut om redovisnings- och ansvarsfrihet för styrelsen, 
d. beslut om riktlinjerna för verksamheten och ekonomin för det kommande året som underlag 

för beredningen av verksamhetsplanen och budgeten. 
 

16. Vid fullmäktiges höstmöte behandlas följande ärenden: 
a. Beslut om medlemsavgiftens storlek. 
b. Beslut om storleken på återbäringen till avdelningarna och grunderna för prestationsdelen av 

återbäringen. 
c. Beslut om den verksamhetsplan som förbundsstyrelsen har framlagt. 
d. Beslut om styrelsens förslag till budget. 
e. Beslut om grunderna för revisorernas arvoden. 

 
17. Styrelsen informerar fullmäktige omgående om sådana verksamhets- och ekonomiska förändringar 

som väsentligt skiljer sig från det som anges i verksamhetsplanen och budgeten. 
 

Extra möte 

18. Extra fullmäktigemöte hålls när förbundsstyrelsen sammankallar ett sådant eller när majoriteten av 
fullmäktigeledamöterna skriftligt yrkar detta för att behandla ett bestämt ärende. 

19. Ett extraordinärt möte ska också sammankallas om fullmäktige vid sitt ordinarie möte med minst ¾ 
majoritet av de avgivna rösterna ger sitt samtycke till att styrelsen avsätts på grund av misstroende. 
I detta fall ska ett extraordinärt möte sammankallas inom tre (3) månader från det ordinarie 
fullmäktigemötet. Beslut om att avsätta styrelsen fattas om minst ¾ av de avgivna rösterna bifaller 
det vid det extraordinära fullmäktigemötet. 
 

20. På fullmäktiges extra möte behandlas de ärenden som nämns i möteskallelsen. 
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21. En skriftlig kallelse till ett extra möte ska skickas ut till fullmäktigeledamöterna och för kännedom 

till avdelningarna och samfundsmedlemmarna senast fem (5) dagar före mötet. 
 

7 § Förbundsstyrelsen 

1. Förbundets verksamhet leds av förbundsstyrelsen i enlighet med föreningslagen, dessa stadgar 
samt kongressens och fullmäktiges beslut. 
 

2. Till förbundsstyrelsen hör ordföranden, som kallas förbundsordförande. Ordföranden är 
heltidsanställd. Till förbundsstyrelsen hör dessutom femton (15) övriga ordinarie ledamöter, tre (3) 
allmänna ersättare och styrelseordförandens personliga ersättare. De ordinarie 
styrelseledamöterna och de allmänna ersättarna ska i mån av möjlighet väljas från olika 
yrkesgrupper och jämlikt företräda regionerna. 
 

3. De allmänna ersättarna är närvarande vid styrelsens sammanträden. 
 

4. När ordföranden är förhindrad fungerar styrelseordförandens personliga ersättare som 
mötesordförande. 
 

5. Förbundsstyrelsens mandatperiod är densamma som fullmäktiges mandatperiod och den slutar när 
en ny styrelse har blivit vald på kongressen. 
 

6. Om en styrelseledamot blir slutligt pensionerad på grund av ålder eller invaliditet, utesluts eller 
utträder ur avdelningen utan att ansluta sig som medlem i en annan avdelning i förbundet, ska 
ledamoten omedelbart avsättas från styrelsen. Om en styrelseledamot inte längre är verksam inom 
förbundets organisationssektor på annan än tillfällig grund, eller om ledamoten utan godtagbar 
orsak uteblir från två sammanträden i följd, ska ledamoten avgå från styrelsen.  

7. Fullmäktige inleder processen för att avsätta styrelsen på grund av misstroende om minst ¾ av de 
avgivna rösterna bifaller det vid det ordinarie fullmäktigemötet. Styrelsen ska kalla till ett 
extraordinärt fullmäktigemöte för att avgöra frågan inom tre (3) månader från det ordinarie mötet. 
Beslut om att avsätta styrelsen fattas om minst ¾ av de avgivna rösterna bifaller det vid det 
extraordinära fullmäktigemötet. 
 

8. Fullmäktige ska för återstoden av mandatperioden välja en eller flera nya ledamöter för att ersätta 
en styrelseledamot som antingen avgått eller avsatts på grund av misstroende. 
 

9. Förbundsstyrelsen sammanträder efter kallelse av förbundsordföranden, eller om denne har förfall, 
efter kallelse av styrelseordförandens personliga ersättare, eller när tre styrelseledamöter så 
kräver. 
 

10. Förbundsstyrelsen är beslutför när ordföranden eller styrelseordförandens personliga ersättare och 
minst åtta (8) andra ledamöter är närvarande. 
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11. Fullmäktiges ordförande och vice ordföranden har rätt att närvara och yttra sig vid 
förbundsstyrelsens sammanträden. 

12. Förbundsstyrelsen fattar sina beslut med enkel majoritet. Då rösterna faller jämnt avgör lotten vid 
val och i övriga ärenden mötesordförandens röst. 
 

13. Styrelsen kan besluta om att hålla sammanträden med hjälp av telekommunikationsförbindelse 
eller annat tekniskt hjälpmedel. 

 

Förbundsstyrelsens uppgifter 

14. Till förbundsstyrelsens uppgifter hör att 
a. leda förbundets verksamhet,  
b. följa med i och se till att förbundets och fackavdelningarnas verksamhet sköts enligt lagar och 

dessa stadgar samt kongressens, fullmäktiges och förbundsstyrelsens beslut,  
c. sköta förbundets ekonomi enligt den ekonomistadga som förbundsstyrelsen fastställer,  
d. besluta vilka medel som årligen ska överföras till fonderna,  
e. besluta om försäljning, byte och inteckning av föreningens egendom,  
f. utse förbundets ledningsgrupp,  
g. välja och avskeda förbundets verksamhetsledare och besluta om verksamhetsledarens 

arbetsvillkor,  
h. besluta om personalresurserna samt anställa och avskeda förbundets tjänstemän i den mån 

den inte har delegerat uppdraget till ledningsgruppen, 
i. bestämma om avtal som gäller personalens anställningsvillkor, 
j. förbereda ärenden som överförs till fullmäktiges möte för behandling och sammankalla möten, 
k. organisera valet av kongressdelegater, 
l. fatta beslut om att förbundet ska ansluta sig till en organisation eller utträda ur en organisation 

med undantag av den fackliga centralorganisationen. 

8 § Ledningsgruppen 

1. Ledningsgruppen som är underställd styrelsen har till uppgift att ha hand om ärenden i anslutning 
till verksamheten samt att bereda de ärenden som styrelsen ska fatta beslut om, verkställa 
styrelsens beslut och utföra övriga ärenden som den i fått i uppdrag av styrelsen. 
 

2. Till ledningsgruppen hör förbundsordföranden, verksamhetsledaren samt högst fyra (4) övriga 
ledamöter, av vilka en är styrelseordförandens personliga ersättare. Ledamöterna i 
ledningsgruppen är anställda på heltid. 

9 § Verksamhetsledare 

Verksamhetsledarens uppgift är att 
a. leda och utveckla förbundets arbete, 
b. bereda de ärenden som ska behandlas på fullmäktiges, förbundsstyrelsens samt 

ledningsgruppens möten, 
c. fungera som förbundsstyrelsens sekreterare, samt 
d. i andra ärenden handla enligt förbundsstyrelsens och styrelseordförandens beslut. 
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10 § Organ som biträder förbundsstyrelsen 

1. Förbundsstyrelsen utser som biträdande organ behövliga kommittéer, utskott och delegationer 
samt arbetsgrupper. 
 

2. Förbundsstyrelsen kan utse avtalsutskott för olika avtalsområden och dessa har i uppgift att 
a. fungera som styrelsens sakkunnigorgan för sitt avtalsområde bl.a. genom att behandla och 

bereda intressebevakning och organisatorisk beredskap inom sitt avtalsområde, 
b. behandla förslag, motioner och förhandlingsresultat som gäller avtalsområdet. 

 

11 § Kollektivavtalsverksamhet och övrig avtalsverksamhet 

1. Förbundsstyrelsen leder förbundets kollektivavtalsverksamhet och övriga avtalsverksamhet. 
 

2. Avdelningarna, samfundsmedlemmarna, arbetsplatsmötena och fullmäktigeledamöterna kan göra 
framställningar till förbundsstyrelsen om ändringar i kollektivavtal och andra avtal. 
 

3. Förbundsstyrelsen beslutar om fortsättning eller uppsägning av kollektivavtal och andra avtal. 
Styrelsen godkänner nya avtal. 
 

4. Om avtalsförhandlingar har resulterat i ett förhandlingsresultat eller om en arbetskonflikt är under 
uppsegling, kan förbundsstyrelsen arrangera en rådgivande medlemsomröstning bland dem som 
avtalsförhandlingarna gäller. Ett beslut om att inleda arbetskonflikt kräver dock att minst 2/3 av 
dem som har deltagit i omröstningen har röstat för att stridsåtgärder ska vidtas. 

En rådgivande medlemsomröstning kan förrättas vid separata röstningstillfällen, per post och/eller 
genom datauppkoppling eller med något annat tekniskt hjälpmedel. 
 

5. Förbundsstyrelsen har rätt att avbryta en arbetskonflikt om den anser att det är nödvändigt. 
 

6. Endast arbetskonflikter som har utlysts av förbundsstyrelsen är bindande för en avdelning och dess 
medlemmar och för samfundsmedlemmar. Ett avtalsområde eller en avdelning som handlar i strid 
med bestämmelserna i denna paragraf eller förbundsstyrelsens anvisningar, har inte rätt till bidrag 
eller annat stöd av förbundet. 
 

7. Förbundsstyrelsen beslutar om deltagande i en arbetskonflikt som ordnas av centralorganisationen. 
 

8. Ärenden i anslutning till kollektivavtalsverksamheten kan av förbundsstyrelsen underställas 
fullmäktige för behandling och beslut. 
 

12 § Strejkbidrag 

1. En avdelnings medlem som blivit delaktig i en strejk eller lockout får bidrag i följande fall: 
a. Vid strejk enligt beslut av förbundsstyrelsen. 
b. Vid lockout som föranletts av krav som förbundsstyrelsen godkänt, varvid avdelningen har 

förfarit i enlighet med dessa stadgar och förbundsstyrelsens anvisningar. 
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c. Om avdelningens medlemmar till följd av ett annat förbunds arbetskonflikt blivit delaktiga i en 
strejk eller lockout. 

 
2. Bidraget och de grunder på vilka det utbetalas fastställs av förbundsstyrelsen från fall till fall. 

 

13 § Tecknande av förbundets namn 

Förbundets namn tecknas av förbundsordföranden, verksamhetsledaren och de övriga 
ledamöterna i ledningsgruppen, var och en för sig. Dessutom tecknas förbundets namn av övriga 
tjänstemän som förbundsstyrelsen utser, alltid två och två. 

 

14 § Revisorer och bokslut 

Förbundets räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret. Bokslutet ska vara färdigt att läggas 
fram för revisorerna före utgången av mars. Revisorerna ska ge sin revisionsberättelse till 
förbundsstyrelsen före utgången av april. 

 

15 § Stadgeändringar 

Ändringar i dessa stadgar kan göras vid fullmäktiges ordinarie möte om minst 2/3 av de avgivna 
rösterna på mötet understöder en stadgeändring. Stadgeändringen ska nämnas i möteskallelsen. 

 

16 § Upplösning av förbundet 

Kongressen kan med minst 3/4 majoritet besluta om att upplösa förbundet. Om förbundet upphör 
med sin verksamhet eller upplöses, används dess resterande tillgångar för syften som främjar 
fackföreningsrörelsen, enligt vad det upplösande mötet beslutar. 

 

17 § Uppnådda medlemsförmåner 

De medlemsförmåner som uppnåtts enligt tidigare stadgar består. 
 

18 § Ikraftträdande 

Dessa stadgar träder i kraft när de har införts i föreningsregistret. 

Föreskrifter om antalet ledamöter i fullmäktige (5 § 3.c. punkt till de delar som innehåller 
förändringar och 6 § 3. punkt till de delar som innehåller förändringar) och föreskriften om 
sammansättningen (6 § 4. punkt till de delar som innehåller förändringar) träder i kraft i början av 
nästa kongressperiod. 

Föreskrifter om möjligheten att avsätta styrelsen (6 § 1.a. punkt till de delar som innehåller 
förändringar, 6 § 1.b. punkt, 6 § 19. punkt, 7 § 7. punkt och 7 § 8. punkt till de delar som innehåller 
förändringar) träder i kraft i början av nästa kongressperiod. 
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