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§1

Moment 1

Ändamål, verksamhetsområde
och värdegrund
Namn och ändamål
Förbundets namn är Teaterförbundet/för scen och film.
Förbundet har inom sitt verksamhetsområde till ändamål att
arbeta för medlemmarnas sociala, rättsliga, konstnärliga och
ekonomiska intressen.
Förbundet har till uppgift att tillgodose medlemmarnas
fackliga intressen.
Förbundet är partipolitiskt obundet och anslutet till
Tjänstemännens Centralorganisation (TCO).

Moment 2

Verksamhetsområde
· Fack- och yrkesorganisation inom scen, film och
närbesläktade områden.
· Organiserar professionellt yrkesverksamma samt studenter.
· Företräder anställda, oavsett anställningsform och
egenföretagare.
Verksamhetsområdet avgränsas genom avtal om
gränsdragning och dubbelt medlemskap, som träffas med
andra fackliga organisationer.

Moment 3

Värdegrund
Förbundets värdegrund vilar på FNs allmänna förklaring
om mänskliga rättigheter där alla människors lika värde och
rättigheter slås fast. Alla har rätt att utvecklas och bidra till
samhällets utveckling genom sina kunskaper och erfarenheter
oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck,
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etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsvariation, sexuell läggning och ålder. Alla ska
ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom
samhällets alla områden. Inom arbetslivet skall alla ha
samma möjligheter att påverka sina arbetsvillkor oavsett
kontraktsform. Dessa grundläggande värderingar ska
genomsyra förbundets verksamhet och organisation.

§2
Moment 1

Medlemskap
Aktivt medlemskap
Medlemskap kan av förbundsstyrelsen beviljas den som är
yrkesverksam inom scen, film och närbesläktade områden
oavsett anställningsform och som uppfyller nedanstående
krav:
a) Konstnärligt yrkesverksamma som antingen:
· genomgått en för yrket relevant högskoleutbildning eller
annan av förbundsstyrelsen beslutad medlemsgrundande
utbildning eller motsvarande internationell utbildning,
· har en avtalsenlig anställning i minst sex månader inom
förbundets verksamhetsområde eller försörjt sig i
avtalsenliga anställningar på förbundets område i minst tolv
månader sammanlagt
b) Tekniskt och administrativt yrkesverksamma som antingen
· genomgått en för yrket relevant och av förbundsstyrelsen
beslutad medlemsgrundande utbildning,
· har avtalsenlig anställning inom förbundets
verksamhetsområde
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c) Egenföretagare som uppfyller ovanstående utbildningskrav
eller vars arbete motsvarar kraven på avtalsenliga
anställningar.
d) Den som inte uppfyller kriterierna för medlemskap enligt
punkt a-c ovan kan få rätt till provmedlemskap. Detta kan
erhållas i upp till tre år och kan, om särskilda skäl föreligger,
förlängas. Provmedlem som under provperioden uppfyller
kriterierna för aktivt medlemskap ska efter anmälan beviljas
sådant.
e) Förbundsstyrelsen kan, om andra skäl av yrkeskaraktär
föreligger, bevilja den som inte uppfyller något av ovanstående
krav medlemskap.
f) Aktiv medlem i förbundet kan efter ansökan, vid längre
sammanhängande utbildningar, övergå till en särskild form
av studerandemedlemskap. Sådan medlem betalar under
studietiden en reducerad avgift som motsvarar den för passiv
medlem.
g) Aktiv medlem kan motionera till riksstämma och
förbundsmöte, föreslå kandidater till förtroendeuppdrag samt
väljas till förtroendeuppdrag inom förbundets verksamhet.

Moment 2

Studerandemedlemskap
a) Studerande på en medlemsgrundande grundläggande
yrkesutbildning har rätt till studerandemedlemskap. Sådan
studerande betalar av riksstämman/förbundsmötet beslutad
avgift för studerandemedlemskap.
b) Studerandemedlem som avslutar studierna ska
snarast anmäla detta till förbundet. För den som
avslutat en medlemsgrundande utbildning övergår
studerandemedlemskap till ett ordinarie medlemskap.
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c) Under studietiden tillhör studerandemedlem relevant
yrkesavdelning. Under praktikperiod har studerandemedlem
rätt till stöd av lokalavdelning eller fackklubb/fackligt ombud.
d) Studerandemedlem kan motionera till riksstämma och
förbundsmöte, föreslå kandidater till förtroendeuppdrag
och kan väljas till förtroendeuppdrag i yrkesavdelning och
relevanta arbetsgrupper eller motsvarande.

Moment 3

Passivt medlemskap
a) Aktiv medlem har efter ansökan rätt till passivt medlemskap
i följande fall:
· om medlemmen upphört att utöva yrket,
· om medlemmen under minst två månaders
sammanhängande tid utövar sin verksamhet utomlands och
för den tiden betalar avgift till motsvarande organisation i
detta land
b) Aktiv medlem kan även beviljas passivt medlemskap i
följande fall:
· vid längre sammanhängande sjukdom,
· om förbundsstyrelsen anser att särskilda skäl föreligger
c) Passiv medlem kan inte inneha förtroendeuppdrag och har
inte rösträtt.
d) Passiv medlem som återupptar sitt yrke eller åter är
yrkesverksam i Sverige ska omedelbart anmäla detta till
förbundet som ändrar medlemskapet till aktivt medlemskap.
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Moment 4

Avgiftsbefrielse
Medlem som tillhört Teaterförbundet i femtio år befrias från
medlemsavgift till förbundet.

Moment 5

Hedersmedlem
På förslag från förbundsstyrelsen kan vid riksstämma eller
förbundsmöte till hedersmedlem utses person som förbundet
särskilt önskar hedra. För sådant val krävs ¾ majoritet.

§3
Moment 1

Medlems rättigheter och skyldigheter
Medlems rättigheter
a) Den som är aktiv medlem eller studerandemedlem i
förbundet har rätt till det stöd och biträde som följer av dessa
stadgar.
b) Passiv medlem kan endast erhålla stöd från förbundet till de
villkor som beslutas av förbundsstyrelsen.
c) Förbundet representerar medlemmen i första hand
i frågor som grundas på svensk lag och som utgår från
rättsförhållanden huvudsakligen inom Sverige.
d) Aktiv medlems rätt till stöd i frågor som uppkommit
innan hen blev medlem i förbundet, eller i förhandlings- och
tvisteärenden som rör förhållanden utanför förbundets
normala verksamhetsområde beslutas särskilt av
förbundsstyrelsen.
e) Medlem som är verksam som egenföretagare har inte
rätt till hjälp i frågor som rör medlemmens förhållande som
arbetsgivare/uppdragsgivare till arbetstagare/uppdragstagare.
f) Genom medlemskapet uppdrar medlem åt förbundet att
för dennes räkning, inom förbundets bevakningsområde,
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träffa avtal och överenskommelser rörande nyttjandet av
upphovsrättsligt skyddade verk och prestationer. Villkoren
för rättighetsupplåtelse regleras genom ett särskilt
anslutningskontrakt.
Om ersättningen är så låg att en individuell utdelning inte är
meningsfull eller då den svårligen kan fastställas har förbundet
rätt att använda ersättningarna för kollektiva ändamål.
Förbundsstyrelsen kan besluta att förvaltningsuppdraget
helt eller delvis kan överlämnas till annan organisation.
Förbundsstyrelsen utgör även fullmäktige för frågor som faller
inom ramen för lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt
(SFS 2016:977).

Moment 2

Medlems skyldigheter
a) Medlem är skyldig att betala en avgift till förbundet som
fastställs av riksstämman eller förbundsmötet. Avgiften som
bestäms utifrån medlemmens årsinkomst skall vara indelad i
olika klasser.
Egenföretagare som är ansluten till förbundet genom
Teaterförbundets servicebolag betalar för detta en
serviceavgift. För dessa inrättas också en särskild avgiftsklass.
b) Medlem är skyldig att vid inträde och under medlemskapet
lämna aktuella uppgifter som påverkar medlemskapet och
medlemsavgiften. Detta gäller utöver kontaktuppgifter
även uppgifter som rör utbildnings- löne- och övriga
yrkesförhållanden.
c) Medlem är skyldig att följa de kollektivavtal och andra avtal
som träffas av förbundet, samt att i händelse av konflikt följa
de direktiv som utfärdas av förbundsstyrelsen.
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Moment 3

Regler kring utträde och uteslutning ur förbundet
a) Medlem kan, efter skriftlig anmälan, utträda ur förbundet.
Detta träder i kraft vid det månadsskifte som inträder två
månader efter att begäran om utträde kommit förbundet
tillhanda och efter att medlemmen fullgjort sina ekonomiska
skyldigheter gentemot förbundet.
b) Medlem som underlåter att under minst fyra
kalendermånader i följd betala avgift till förbundet förlorar sitt
medlemskap.
c) Medlem som bryter mot förbundets stadgar eller som
genom bristande solidaritet eller på annat sätt i högre grad
skadat förbundets intressen kan av förbundsstyrelsen
uteslutas ur förbundet.
d) Medlem, som förlorat sitt medlemskap eller uteslutits
ur förbundet, kan återvinna inträde efter beslut av
förbundsstyrelsen.

§4
Moment 1

Riksstämma och förbundsmöte
Sammansättning
Teaterförbundets riksstämma och förbundsmöte består av
ombud valda på sätt som framgår av §§ 7,8 och 9.

Moment 2

Riksstämma och förbundsmöte
Riksstämma skall hållas vart fjärde år under maj eller juni
månad. Förbundsmöte skall hållas två år efter riksstämma.
Extra riksstämma hålls:
· när förbundsstyrelsen så påkallar
· när revisorerna kräver detta
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· eller när minst tio procent av det vid det tillfället totala
antalet aktiva medlemmar skriftligen, med angivande av
anledning, begär det.
Moment 3

Kallelse och handlingar till riksstämma och
förbundsmöte
Kallelse till riksstämma eller förbundsmöte ska ske senast fyra
månader före mötet. Handlingarna ska vara ombuden tillhanda
senast fjorton dagar före mötet. Vid extra riksstämma är
tidsgränserna fjorton respektive sju dagar.
Ombud är skyldigt att omedelbart anmäla förhinder. Vid
förhinder för utsett ombud ska suppleant kallas.
Förbundsstyrelsen bestämmer tid och plats för riksstämma
och förbundsmöte.

Moment 4

Ärenden på riksstämma
Vid riksstämma kan endast behandlas ärenden som är
upptagna på föredragningslistan eller som står i omedelbart
samband med dessa, om inte de närvarande ombuden enhälligt
medger annat.
Motioner och ärenden från annan än förbundsstyrelsen ska
ha kommit till förbundet senast den 15 februari det år som
stämman äger rum för att kunna behandlas.
I föredragningslistan för riksstämma ska ingå:
a) stämmans behöriga utlysande
b) fastställande av röstlängd bestående av närvarande ombud
c) val av ordförande vid stämman
d) val av två justerare att jämte ordföranden justera
protokollet
e) föredragning av förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse
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f) föredragning av revisorernas berättelse
g) fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
h) förslag från förbundsstyrelsen
i) ärenden/motioner från förbundets avdelningar, klubbar eller
från enskilda medlemmar
j) fastställande av medlemsavgifter
k) val av ordförande
l) val av vice ordförande
m) val av tre ledamöter till verkställande utskottet
n) val av tio ledamöter till förbundsstyrelsen
o) bekräftelse av valberedningens sammansättning
p) val av två revisorer och två revisorssuppleanter
q) fastställande av ersättning till ordförande, vice ordförande,
ledamöter av förbundsstyrelse samt revisorer för en
tvåårsperiod
r) övriga frågor

Moment 5

Ärenden på förbundsmöte
Vid förbundsmöte kan endast behandlas ärenden som är
upptagna på föredragningslistan eller som står i omedelbart
samband med dessa.
Motioner och ärenden från annan än förbundsstyrelsen ska
ha inkommit till förbundet senast den 15 februari det år som
förbundsmötet äger rum för att kunna behandlas. Sådant
ärende får endast avse frågor som rör förbundets organisation
och/eller ekonomi. Förbundsmöte kan också besluta om
fyllnadsval till förbundsstyrelsen samt val av ny ordförande om
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hen avgått under mandatperioden.
I föredragningslistan vid förbundsmötet ska ingå:
a) förbundsmötets behöriga utlysande
b) fastställande av röstlängd bestående av närvarande ombud
c) val av ordförande för mötet
d) val av två justerare att jämte ordföranden justera
protokollet
e) föredragning av förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse
f) föredragning av revisorernas berättelse
g) fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
h) fastställande av medlemsavgifter
i) förslag från förbundsstyrelse
j) ärenden/motioner från avdelningar, klubbar eller från enskild
medlem
k) fastställande av ersättning till ordförande, vice ordförande,
ledamöter av förbundsstyrelse samt revisorer för en
tvåårsperiod
l) Val av fem ledamöter till valberedningen varav en utses till
sammankallande
Moment 6

Arbetsordning vid riksstämma och förbundsmöte
Förhandlingarna vid riksstämma och förbundsmöte öppnas
av förbundsstyrelsens ordförande eller vid förhinder av
vice ordförande, varefter val sker av mötesordförande. Till
mötesordförande kan väljas person, som inte tillhör förbundet.
Mötesordföranden har inte rösträtt.
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Ledamot i förbundsstyrelsen kan inte vara ombud men har
närvaro- och yttranderätt.
För beslutsförhet fordras att minst hälften av de till
riksstämma/förbundsmöte anmälda ombuden är närvarande.
Omröstning sker öppet, såvida inte sluten omröstning begärs.
Beslut fattas, om inte annat anges i stadgarna, med enkel
röstövervikt. Uppkommer lika röstetal avgörs frågan genom
lottning.
Riksstämmo- och förbundsmötesombud är berättigade till
reseersättning och dagtraktamente.
Moment 7

Revision
För granskning av förbundets förvaltning ska på ordinarie
riksstämma utses två revisorer, av vilka den ene ska vara
auktoriserad. För revisorerna utses två suppleanter varav en
ska vara auktoriserad. Revisorerna ska senast vid utgången
av april avge skriftlig berättelse över verkställd granskning av
förvaltningen under föregående kalenderår.

Moment 8

Valberedning
Förslag till ordförande, vice ordförande, verkställande
utskott och ledamöter i förbundsstyrelsen samt revisorer
och revisorssuppleanter bereds av en valberedning. Denna
består av fem ledamöter som utses av förbundsmötet
för tiden fram till nästa förbundsmöte. Avgår ledamot i
valberedningen förrättas fyllnadsval av riksstämman eller vid
yrkesavdelningskonferens. För valberedningen ska finnas en
arbetsordning som bilaga till stadgan.
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§5

Förbundsstyrelse

Moment 1

Sammansättning
Förbundsstyrelsens ledamöter väljs vid ordinarie riksstämma.
Förbundsstyrelsen består av ordföranden, vice ordföranden
och ytterligare tre ledamöter vilka tillsammans bildar
styrelsens verkställande utskott (VU), samt därutöver tio
ledamöter. Förbundsstyrelsen utser inom VU en andre vice
ordförande.
Avgår ordföranden och/eller vice ordföranden under
mandatperioden beslutar förbundsstyrelsen huruvida den
inom sig utser ersättare för den återstående mandatperioden
eller om valet hänskjuts till förbundsmöte eller en extra
riksstämma. Avgår medlem av VU under mandatperioden utser
förbundsstyrelsen inom sig ersättare.
Fyllnadsval för ledamöter i styrelsen som avgått under
mandatperioden sker vid förbundsmötet eller vid en
yrkesavdelningskonferens.

Moment 2

Uppgift
I förbundsstyrelsens uppdrag ingår bland annat att:
a) ansvara för förbundets samlade verksamhet samt att
företräda förbundet externt
b) ansvara för att verksamheten inom förbundet bedrivs i
enlighet med förbundets stadgar och dess värdegrund
c) verkställa av riksstämma respektive förbundsmöte fattade
beslut och bereda ärenden till kommande riksstämmor och
förbundsmöten
d) förvalta förbundets kassa, fonder och stiftelser
e) upprätta förvaltningsberättelse som årligen ska överlämnas
till revisorerna före den 15 mars för granskning
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Förbundets firma tecknas av den eller dem, som
förbundsstyrelsen utser.
Moment 3

Sammanträden
Förbundsstyrelsen sammanträder som regel en gång i
månaden med undantag för sommarmånaderna. Därutöver
sammanträder styrelse då ordföranden eller minst tre
ledamöter så begär.
Under förutsättning att ordföranden, förste eller andre vice
ordföranden deltar är styrelsen beslutsför då minst åtta
ledamöter är närvarande.
Vid omröstning äger varje närvarande ledamot en röst. Beslut
ska fattas i majoritet. Vid lika röstetal är ordförandens röst
utslagsgivande.
Vid färre än elva ledamöter närvarande måste dock minst sex
ledamöter vara ense för att beslut ska gälla.

Moment 4

Verkställande utskott
För verksamheten mellan förbundsstyrelsens sammanträden
svarar verkställande utskottet. Utskottet är ansvarigt
inför förbundsstyrelsen och är beslutsmässigt då minst tre
ledamöter är ense om beslutet.
Verkställande utskottets ledamöter utgör även
förvaltningsutskott för de av förbundet förvaltade stiftelser
för vilka de enligt respektive stiftelseförordning ska finnas ett
särskilt förvaltningsutskott.

Moment 5

Kansli
Förbundet ska ha ett kansli under ledning av en
förbundsdirektör. Kansliet och dess ledning är underställd
förbundsstyrelsen.
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Medlem som innehar tillsvidareanställning på förbundets
kansli är inte valbar till förtroendeuppdrag i förbundet.

§6

Förhandlingsverksamhet

Moment 1

Förhandlingsdelegationer
Förbundsstyrelsen ska inrätta förhandlingsdelegationer för
olika avtalsområden. Förbundsstyrelsens beslut om att träffa
kollektivavtal sker efter beredning av förhandlingsdelegation.
Förbundsstyrelsen kan innan beslut beträffande kollektivavtal
av större vikt remittera dessa till berörda yrkesavdelningar
samt vad gäller institutionsteatrar även till berörda
lokalavdelningar. I de fall en tydlig majoritet avstyrker
förhandlingsresultatet ska förbundsstyrelsen kalla berörda
avdelningar till en avtalskonferens innan slutligt beslut om
avtalet träffas.

Moment 2

Konfliktåtgärder
Förbundsstyrelsen beslutar för förbundets räkning om
fackliga konfliktåtgärder. I förbundsstyrelsens behörighet
ingår även att besluta om ekonomiska och andra åtgärder med
anknytning till konfliktåtgärderna.

§7

Yrkesavdelning

Moment 1

Medlemskap i yrkesavdelning
Förbundets medlemmar indelas efter yrkestillhörighet i
yrkesavdelningar enligt beslut av förbundsstyrelsen. För
bildande av yrkesavdelning krävs minst 200 medlemmar.
Förbundsstyrelsen kan, om synnerliga skäl föreligger, medge
undantag från sistnämnda krav.
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Medlem placeras i yrkesavdelning med utgångspunkt från
det yrke medlemmen har som huvudsaklig sysselsättning.
Möjlighet finns att efter ansökan även ha en kompletterande
yrkesavdelningstillhörighet. Inom yrkesavdelning kan inrättas
regionala eller yrkesspecifika undergrupper.
Moment 2

Yrkesavdelnings stadgar
Yrkesavdelning ska anta stadgar som utgår från av
förbundsstyrelsen fastställda grundstadgar. Avdelningens
stadgar får inte strida mot förbundets stadgar. Stadgarna och
ändringar av dessa ska godkännas av förbundsstyrelsen.

Moment 3

Representation vid riksstämma och förbundsmöte
Varje yrkesavdelning utser, på grundval av antalet aktiva
medlemmar vid utgången av året före ordinarie riksstämma
respektive förbundsmöte, ombud enligt följande:
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Antal medlemmar		

Antal ombud

1 - 99			

1 ombud

100 - 299		

2 ombud

300 - 599		

3 ombud

600 - 899		

4 ombud

900 - 1199		

5 ombud

1200 - 1499		

6 ombud

1500 - 1799		

7 ombud

1800 - 2099		

8 ombud

2100 -			

9 ombud
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Yrkesavdelning som är verksam inom filmområdet har rätt att
utse ett extra ombud per påbörjat 200 aktiva medlemmar till
riksstämma och förbundsmöte.
Moment 4

Yrkesavdelningskonferens
För yrkesavdelningarna anordnas årligen en
yrkesavdelningskonferens. I denna ingår en representant
för varje avdelning. Yrkesavdelning med mer än 1000
medlemmar äger rätt att utse ytterligare en representant. Vid
behov ska yrkesavdelningskonferensen förrätta fyllnadsval
till förbundsstyrelsen och den av förbundsmötet utsedda
valberedningen.

§8

Lokalavdelning

Moment 1

Medlemskap i lokalavdelning
Lokalavdelning har till uppgift att tillgodose medlemmarnas
fackliga intressen vid institutionsteatrarna. Beslut rörande
inrättandet av lokalavdelning fattas av förbundsstyrelsen.
Medlem som arbetar vid institutionsteater tillhör
lokalavdelningen oavsett kontraktsform. Medlem i ledande
befattning kan dock inte delta i lokalavdelningens arbete.
Lokalavdelning ska sträva efter att medlemmar med olika
yrken och kontraktsformer engageras i lokalavdelningarnas
arbete bland annat genom representation i styrelserna och i
samverkansorgan med facklig representation.

Moment 2

Lokalavdelnings stadgar
Lokalavdelning ska anta stadgar som utgår från av
förbundsstyrelsen fastställda grundstadgar och får inte strida
mot förbundets stadgar. Stadgarna och ändringar av dessa ska
godkännas av förbundsstyrelsen.
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Moment 3

Representation vid riksstämma och förbundsmöte
Lokalavdelning har rätt att utse ett ombud till riksstämma
respektive förbundsmöte.

§9
Moment 1

Fackklubb
Fackklubb
Fackklubbar kan bildas vid annan arbetsplats än
institutionsteater. Fackklubb har till uppgift att tillgodose
medlemmarnas fackliga intressen vid arbetsplatsen. Beslut
rörande inrättande av fackklubb fattas av förbundsstyrelsen.

Moment 2

Fackklubbs stadgar
Fackklubb ska anta stadgar som utgår från av
förbundsstyrelsen fastställda grundstadgar. Klubbens
stadgar får inte strida mot förbundets stadgar. Stadgarna och
ändringar av dessa ska godkännas av förbundsstyrelsen.

Moment 3

Representation vid riksstämma och förbundsmöte
Varje fackklubb med fler än 15 aktiva medlemmar har rätt att
utse ett ombud till riksstämma och förbundsmöte. Antalet
aktiva medlemmar stäms av vid ingången av augusti året före
ordinarie riksstämma respektive förbundsmöte.
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§ 10

Fackligt ombud

Moment 1

Fackligt ombud
Ett fackligt ombud (facklig förtroendeman) utses vid
tillfälliga arbetsplatser eller där fackklubb saknas. Ett fackligt
ombud har till uppgift att tillgodose medlemmarnas fackliga
intressen vid arbetsplatsen. Ett fackligt ombud ska anmälas
till förbundskansliet för att kunna omfattas av reglerna för
fackliga förtroendemän.

§ 11
Moment 1

Stadgeändring och upplösning
Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar kan endast ske vid ordinarie
riksstämma eller vid förbundsmöte. För att stadgeändringar
ska kunna behandlas måste förslagen ha varit utsända i
stadgeenlig tid. För att föreslagen ändring skall bli gällande
fordras minst 2/3 röstmajoritet bland närvarande ombud.

Moment 2

Upplösning
Förslag till förbundets upplösning ska skriftligen inges till
förbundsstyrelsen, som jämte eget utlåtande förelägger
detsamma till avgörande vid ordinarie riksstämma. Beslut om
förbundets upplösning ska för att bli gällande bekräftas av
påföljande förbundsmöte med minst 2/3 röstmajoritet efter
att samma röstövervikt uppnåtts vid riksstämman.
I anslutning till ett sådant beslut ska även avgöras hur
förbundets tillgångar ska fördelas.
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Arbetsordning inför val av
valberedning vid förbundsmöte
När ombud till förbundsmötet utsetts informeras dessa att de kan inkomma
med förslag på ledamöter till den valberedning som utses av förbundsmötet.
Dessa förslag ska inkomma till kansliet senast fyra veckor innan förbundsmötet.
De personer som ombuden föreslår till valberedningen ska vara vidtalade och
villiga att ställa upp. Förslagen ska även innehålla en kortare presentation av
personerna.
Till kallelsen till förbundsmötet som skickas ut minst fjorton dagar innan
förbundsmötet läggs dessa förslag samt ”Arbetsordning för den vid
förbundsmötet utsedda valberedningen” för information. Vid förbundsmötet
sker sedan val till valberedning av närvarande ombud.

Arbetsordning för den vid
förbundsmötet utsedda valberedningen
Valberedningen tillsätts av ordinarie förbundsmöte för tiden fram till
nästa förbundsmöte. Den ska bestå av sammankallande samt fyra övriga
ledamöter vilka tillsammans ska spegla förbundets verksamhetsområden
och yrkesgrupper. Avgår en ledamot av valberedningen förrättas fyllnadsval
vid nästkommande riksstämma alternativt yrkesavdelningskonferens.
Valberedningens sammansättning ska alltid bekräftas vid riksstämman.
Valberedningen ska inför kommande ordinarie riksstämma bereda frågan
om val av ordförande, vice ordförande, ytterligare tre ledamöter av det
verkställande utskottet samt övriga tio ledamöter av förbundsstyrelsen.
Valberedningen ska också bereda val av två revisorer, en auktoriserad och
en förtroendevald och två revisorssuppleanter, en auktoriserad och en
förtroendevald. I valberedningens uppdrag ingår även att lämna förslag rörande
ekonomisk ersättning till förbundsstyrelsen samt förtroendevalda revisorer.
Valberedningen ska löpande hålla sig informerad om förbundsstyrelsens och
revisorernas arbete.
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Valberedningen ska föreslå en styrelse med utgångspunkt i förbundets
värdegrund. Valberedningen ska föreslå en styrelse med olika erfarenheter
och bakgrund beträffande yrke, kontraktsform och spridning över landet så att
den föreslagna styrelsen sammantaget har den kompetens som krävs för att
företräda förbundet.
Valberedningen rekommenderas beakta en tidslängd om tre gånger fyra år i
följd för förbundsstyrelseledamöternas mandatperiod.
Valberedningen ska ha en bred och inkluderande beredningsprocess. I denna
ska ingå:
1. att inhämta nomineringar från förbundets avdelningar och enskilda
medlemmar
2. att offentliggöra ett preliminärt förslag fyra månader före ordinarie
riksstämma
3. att det definitiva förslaget skickas ut med handlingarna fjorton dagar innan
riksstämman
4. att redovisa samtliga inkomna nomineringar på personer som ställt sig till
förfogande för val
Om någon ledamot av förbundsstyrelsen avgår under mandatperioden utses
ersättare av riksstämma eller yrkesavdelningskonferens. Valberedningens
uppdrag innefattar att även bereda sådant fyllnadsval.
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