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Saco-S-rådet vid Linköpings universitet

Stadgar för Saco-S-rådet vid Linköpings universitet

§1 Definitioner
Saco-S-rådet är Saco-S lokala arbetstagarorganisation vid LiU. Saco-S-rådet vid Linköpings
universitet (LiU) är ett gemensamt lokalt organ för samtliga Saco-S-förbund med medlemmar
anställda vid LiU. Med anställda jämställs personer som är officiellt verksamma vid LiU
utan att vara anställda, t.ex. doktorander och forskare utan anställning, om inget annat framgår
av dessa stadgar förutsatt att de inte representeras av annat förbund.
Med (råds)ledamöter avses de av förbunden utsedda personer som äger rösträtt vid årsmöte.
Med medlemmar avses anställda (motsv.) vid LiU som är medlemmar i ett Saco-S-förbund.

§2 Ledamöter
Rådet består av ledamöter utsedda av varje Saco-S-förbund med medlemmar anställda vid
Linköpings universitet. Varje förbund äger rätt att utse en ledamot för varje påbörjat 50-tal
medlemmar anställda vid LiU. I detta avseende räknas endast medlemmar med anställning vid
LiU in. Mandattiden för ledamöterna i rådet är perioden från ett årsmöte till och med nästa
ordinarie årsmöte. Dessa ledamöter har rösträtt vid årsmötet.
Den som är anställd (motsv.) vid LiU och som är medlem i ett Saco-S-förbund har följande
rättigheter:
-

Närvaro- och yttranderätt på årsmöte

-

Rätt att till årsmötet inlämna motioner

-

Rätt att nominera ledamöter till Saco-S-rådets styrelse och valberedning

-

Rätt att väljas till ledamot/representant i styrelse, valberedning och andra organ

-

Rätt att, efter beslut i rådets styrelse, sköta samverkan/förhandling med arbetsgivaren i
de frågor styrelsen beslutar.

1(5)

Version 2015 A

§3 Rådets uppgifter
Rådet har till uppgift:
•

att engagera sig i och bevaka för medlemmarna relevanta frågor.

•

att såsom lokal part gentemot universitetet företräda Saco-S enligt gällande
förhandlingsordning (se Arbetstagarnyckel).

•

att etablera erforderliga kontakter med lokala förbundsorgan inom LiU och handlägga
frågor som delegeras från Saco-S-förbund.

•

att utse/föreslå Saco-S:s representanter i universitetsorgan, elektorsförsamlingar och
partsgemensamma organ (samt utse arbetsmiljöombud).

•

att verka för medlemsrekrytering till Saco-S-förbunden.

•

att fortlöpande lämna information till kontaktförbundet om viktiga frågor vid LiU.

•

att förmedla information till Saco-S, lokala förbundsorgan samt till medlemmarna.

•

att företräda samtliga medlemmar på ett likvärdigt sätt oberoende av
förbundstillhörighet eller tjänsteställning/befattning (motsv.).

•

att verka för ökad samhörighet och samverkan mellan medlemmar och Saco-Sförbund vid LiU och att utgöra ett diskussionsforum för fackliga representanter.

•

att i sin verksamhet driva Saco-S fackliga politik och fullgöra de uppgifter som
framgår av gällande kollektivavtal, Saco-S arbetstagarnyckel och övriga utfärdade
anvisningar.
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§4 Rådets sammanträden
Rådet sammanträder till ordinarie årsmöte senast 1 mars. Vid årsmöte skall följande ärenden
behandlas:
•

mötets behöriga utlysande

•

utseende av ordförande, sekreterare samt justeringsperson för mötet.

•

styrelsens verksamhetsberättelse.

•

frågan om styrelsens ansvarsfrihet.

•

val av ordförande samt 1:e och 2:e vice ordförande.

•

val av övriga ledamöter samt suppleanter.

•

val av valberedning varav en skall väljas som sammankallande.

•

eventuella propositioner/motioner

•

eventuella stadgefrågor.

•

övriga frågor.

Styrelsen utses från årsmöte till årsmöte. Verksamhetsåret är identiskt med kalenderåret. Vid
årsmöte skall beslutas i vilken mån styrelsen till sig kan få delegerat att utse rådets
representanter i vissa organ.
Kallelse till årsmöte skall tillställas rådsledamöterna och medlemmarna senast 3 veckor före
mötet. Senast tio dagar innan årsmötet skall ärenden som mötet ämnar behandla finnas
tillgängliga.
Härutöver sammanträder rådet då styrelsen finner lämpligt, eller då minst fem rådsledamöter
yrkar så. Detta yrkande skall lämnas skriftligt till styrelsens ordförande. Kallelse till sådant
möte ska tillställas rådsledamöterna och medlemmarna senast 2 veckor före mötet. Senast tio
dagar innan mötet skall ärenden som mötet ämnar behandla finnas tillgängliga.
Röstning med fullmakt medges inte. Beslut fattas genom öppen omröstning. Vid personval
där det finns fler nominerade än antalet platser ska valet dock ske genom sluten omröstning.
Motioner ska vara inlämnade till styrelsen senast den 15 januari för att behandlas på ordinarie
årsmöte och senast två veckor innan extra årsmöte.
Vid sidan om årsmöte/rådsmöte kan medlemsmöten hållas för dialog mellan styrelse och
medlemmar. Kallelse till sådant möte ska skickas ut till alla medlemmar snarast möjligt samt
annonseras på hemsidan.
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§5 Styrelsens sammansättning och arbete
Styrelsen består av ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande samt därutöver sju ledamöter.
Utöver dessa utses tre suppleanter. Dessa suppleanter är inte personliga.
I styrelsen skall de tre största förbunden inom LiU samt minst en representant från något av
de övriga förbunden vara representerade. Styrelsens sammansättning ska i övrigt, så långt är
möjligt, återspegla medlemsgruppens sammansättning. Endast den som nominerats är valbar.
Styrelsen äger rätt att till sig adjungera en eller flera personer.
Föredragningslista skall senast en vecka före styrelsemöte vara ledamöterna tillhanda.
Styrelsen är beslutsför då minst fyra ledamöter och ordförande eller vice ordförande är
närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som
mötesordföranden biträder.
Det åligger styrelsen att företräda rådet och därvid fullgöra de i § 3 angivna uppgifterna.
Styrelsen utser inom sig eller adjungerar Saco-medlemmar att företräda rådet i Central
samverkansgrupp (CSG), Lokal samverkansgrupp (LSG), löneförhandlargrupp och i
förekommande fall MBL-förhandlingar.
Det åligger styrelsen att se till att det finns en uppdaterad hemsida för Saco-S-rådet och att det
på denna sida finns uppgifter om vilka som är ledamöter i styrelsen och valberedningen. Det
ska också finnas uppgifter om vilka som företräder rådet i olika former av
samverkan/förhandling.
Rådets firma tecknas av styrelsen eller den som styrelsen utser.
Information om styrelsens sammansättning ska fortlöpande skickas till kontaktförbundet.

§6 Valberedning
Valberedningen förbereder val av ordförande, 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande och
ytterligare sju ledamöter samt tre suppleanter. Valberedningen består av fyra personer varav
en är sammankallande. De två vid universitetet största förbunden samt minst en från ett annat
förbund skall vara representerade. Nominering av ledamöter till rådets styrelse ska ske till
sammankallande i valberedningen senast den 1 januari inför ordinarie årsmöte. När
styrelseledamöter annars ska väljas ska nominering vara valberedningen tillhanda senast en
vecka efter att datum för rådsmöte annonserats.
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§7 Dokumentation av möten
Styrelsemöten och rådsmöten skall protokollföras och protokollen skall publiceras på
hemsidan.

§8 Stadgeändringar
Beslut om antagande eller ändringar av dessa stadgar samt upplösning av rådet, skall för att
äga giltighet beslutas av rådet vid ordinarie årsmöte. Ett sådant ärende måste anges i kallelsen.
Beslut enligt denna paragraf skall, för att vara giltigt, biträdas av en majoritet av närvarande
rådsledamöter och därefter godkännas av kontaktförbundet.

Stadgarna antagna vid ordinarie årsmöte den 13 april 2010.
Stadgarna reviderade vid ordinarie årsmöte den 5 februari 2015.
Stadgarna godkända av kontaktförbundet april 2010 samt efter revidering mars 2015.

5(5)

