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Stadgar för AkademikerAlliansen

§1

Medlemskap

AkademikerAlliansen är en organisation för förhandlingssamverkan på
den kommunala/landstingskommunala sektorn mellan nedan
förtecknade till Saco anslutna förbund.

Civilekonomerna
DIK
Fysioterapeuterna
Jusek
Kyrkans Akademikerförbund
Naturvetarna
Sjöbefälsföreningen
SRAT
Sveriges Arbetsterapeuter
Sveriges Arkitekter
Sveriges Farmaceuter
Sveriges Ingenjörer
Sveriges Psykologförbund
Sveriges Skolledarförbund
Sveriges universitetslärare och forskare
Sveriges Veterinärförbund
Tjänstetandläkarföreningen

§2

Ändamål

AkademikerAlliansen skall driva de gemensamma förhandlingarna
gentemot de centrala arbetsgivarorganisationerna och då samordna
och företräda förbundens intressen för att nå bästa möjliga resultat.
§3

Lokal samverkan

På lokal nivå skall medlemsförbunden etablera de former för samverkan
som krävs för att hantera gemensamma frågor.
§4

Organisation

AkademikerAlliansen bedriver sitt arbete genom följande centrala
organ:
• Representantskapet
• Förhandlingsdelegationen

§5

Representantskapet

Representantskapet är AkademikerAlliansens högsta beslutande organ.
Representantskapet beslutar om beviljande av medlemskap i
organisationen. För sådant beslut krävs att två tredjedelar av förbunden
biträder beslutet.
Representantskapet fastställer AkademikerAlliansens övergripande mål
i förhandlingsarbetet och i övrigt de direktiv man anser erforderliga för
ett framgångsrikt arbete.
Representantskapet äger rätt att för medlemsförbunden träffa bindande
centrala kollektivavtal om bl a löner och allmänna anställnings-,
pensions- och försäkringsvillkor. För beslut om sådant avtal krävs bifall
av minst två tredjedelar av hela antalet röster i representantskapet.
Representantskapet beslutar om konfliktåtgärder samt finansiering av
dessa.
I representantskapet har varje medlemsförbund med fler än 2 000 medlemmar inom avtalsområdet tre röster, medlemsförbund med 500-2000
medlemmar två röster och medlemsförbund med färre medlemmar en
röst.
Anmärkning: Förbundens medlemsantal är det som per den 31
december varje år redovisas av Saco avseende medlemmar i
kommuner och landsting. Ett förbunds medlemsantal ändras så snart
den samlade statistiken utsänts från Saco.
Årsmötet i representantskapet väljer ordförande och två vice ordförande
i representantskapet samt ordförande och två vice ordförande i
förhandlingsdelegationen för en tid av två år.
Ordföranden i representantskapet och vice ordföranden i
förhandlingsdelegationen väljs på årsmötet udda år. Ordföranden i
förhandlingsdelegationen och vice ordföranden i representantskapet
väljs på årsmötet jämnt år.
Avgår en ordförande eller vice ordförande förrättas fyllnadsval för
återstoden av den avgångnes mandatperiod.
Fyllnadsval förrättas vid årsmötet.
Årsmötet väljer två revisorer och valberedning.
Vid lika röstetal vid beslut i representantskapet gäller den mening som
mötesordföranden biträder.
Begärs röstning i fråga om personval sker detta genom sluten
omröstning.
Vid lika röstetal avgörs personval genom lottning.

Årsmöte skall hållas senast den 30 april.
Kallelse till årsmöte skall utfärdas minst fjorton dagar i förväg.
Vid sammanträde med representantskapet skall föras protokoll som
justeras av ordföranden samt en vid sammanträdet utsedd protokolljusterare.
§6

Förhandlingsdelegationen

Förhandlingsdelegationen svarar för AkademikerAlliansens löpande
förhandlingsarbete.
Förhandlingsdelegationen består av en företrädare för varje anslutet
förbund.
Förhandlingsdelegationen utser de företrädare som erfordras för att
fullgöra olika förhandlingsuppdrag.
Varje medlemsförbund äger att självt förhandla och sluta avtal om sina
medlemmars anställningsvillkor enligt specialbestämmelser och i andra
särskilda förbundsfrågor.
Förhandlingsdelegationens arbete förutsätts bedrivas på sådant sätt att
konsensus om möjligt uppnås. Om detta inte är möjligt, skall på enskilt
förbunds begäran frågan behandlas i representantskapet för beslut.
Vid sammanträde med förhandlingsdelegationen skall föras protokoll,
som justeras av ordföranden och av en vid sammanträdet utsedd protokolljusterare.
§7

Konfliktfond

För förbunden gemensamma konfliktåtgärder finansieras av en
gemensam konfliktfond.
Representantskapet fastställer garantibelopp.
§8

Konfliktåtgärder

Representantskapet äger besluta om för de anslutna förbunden
gemensamma konfliktåtgärder. Förbund skall delta i sådan konflikt.
För beslut om för förbunden gemensamma konfliktåtgärder krävs bifall
av minst två tredjedelar av hela antalet röster i representantskapet.
För beslut om godkännande av konfliktåtgärder av enskilt förbund krävs
bifall av minst två tredjedelar av hela antalet röster i representantskapet.
§9

Finansiering av konfliktåtgärder

Representantskapet äger besluta om finansiering av konfliktåtgärder
och regler för konfliktersättning.
Representantskapet äger också vid befarad eller pågående konflikt besluta om nedsättning av konfliktersättning eller införande av
ersättningsfria dagar (karensdagar).
Representantskapet äger besluta om ianspråktagande av medel ur konfliktfonden. För beslut härom krävs bifall av minst två tredjedelar av hela
antalet röster i representantskapet.
Finansiering av enskilt förbunds konfliktåtgärder, enligt § 8, 3:e stycket,
kan ske via konfliktfonden antingen genom gemensam finansiering eller
genom disposition av förbundets andel i fonden. För beslut härom krävs
bifall av minst två tredjedelar av hela antalet röster i representantskapet.
Förbund skall vid ev. konflikt på egen hand stå för de kostnader som
uppkommer för det egna förbundet om ej representantskapet beslutar
om annat. På samma sätt skall förbundet stå för de ev. kostnader, som
förbundet genom sina åtgärder åsamkar annat/andra medlemsförbund i
AkademikerAlliansen.
§ 10

Avgift

Årsmöte i representantskapet kan besluta att avgift till AkademikerAlliansen skall tas ut.
För beslut om avgift krävs bifall av minst två tredjedelar av hela antalet
röster i representantskapet.
§ 11

Utträde

Medlemsförbund äger rätt att efter skriftlig anmälan med sex månaders
uppsägning utträda ur organisationen. Under uppsägningstiden kvarstår
samtliga förpliktelser.
§ 12

Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs att beslut härom fattas av årsmötet
med två tredjedelar av hela antalet röster.
§ 13

Upplösning

För upplösning av AkademikerAlliansen fordras, att beslut härom fattas
vid två möten i representantskapet, varav ett skall vara årsmöte. Mellan
de två mötena skall ha förflutit minst sex månader. Härjämte fordras att
beslut vid båda representantskapen biträds av minst två tredjedelar av
hela antalet röster.
Kallelse skall ske som vid årsmöte.

