Saco-föreningen vid Luleå tekniska universitet
Stadgar antagna på årsmöte den 18 maj 1999, ändrade på årsmöte 27 maj 2010

§ 1 SACO‐föreningen vid Luleå tekniska universitet, nedan benämnd föreningen, är ett gemen‐
samt lokalt organ för de inom myndigheten anställda som tillhör förbund anslutna till
Centralorganisationen SACO‐S.
§ 2 Medlem i föreningen är envar, som tillhör något till SACO‐S anslutet förbund, såvida
vederbörande ej på grund av synnerliga skäl av SACO‐S i samråd med berört förbund
beviljats stå utanför föreningen. Medlemmarna ska behandlas likvärdigt, oberoende av deras
förbundstillhörighet, anställning, funktion eller befattning.
§ 3 Föreningen har till uppgift;
att företräda medlemmar i frågor av gemensamt intresse
att såsom lokal arbetstagarorganisation gentemot myndigheten fullgöra de uppgifter som
framgår av gällande kollektivavtal, Saco‐S arbetstagarnyckel och övriga utfärdade
anvisningar.
att föreslå och utse föreningens representanter i myndighetsorgan och olika
partssammansatta organ på arbetsplatsen
att verka för medlemsrekrytering till SACO‐S förbunden
att förmedla information till medlemmar vid myndigheten, till SACO‐S, till berört
kontaktförbund och till lokala förbundsorgan
att verka för ökad samhörighet mellan medlemmar verksamma vid myndigheten samt
att utgöra forum för diskussion av gemensamma fackliga frågor.
§ 4 Föreningen sammanträder till ordinarie årsmöte i maj månad. Vid årsmötet ska följande
ärenden behandlas: mötets behöriga utlysande utseende av ordförande, sekreterare och
justeringsman vid mötet revisionsberättelse (vid uttagande av lokal avgift) frågan om
styrelsens ansvarsfrihet val av styrelse val av valberedning val av föreningens representanter
inkomna motioner eventuella stadgefrågor övriga frågor. Vid årsmötet skall beslutas i vilken
mån styrelsen till sig kan få delegerat rätten att utse föreningens representanter i olika
organ. Härutöver sammanträder föreningen då styrelsen finner lämpligt eller då minst 20
medlemmar så påfordrar i skriftlig framställning till ordföranden.
Medlem äger rätt att till årsmötet avlämna motion. Motion skall för att kunna behandlas
av årsmötet ha inkommit till styrelsen minst 3 veckor före årsmötet. Kallelse till årsmöte skall
tillställas medlemmarna senast 4 veckor före mötet. Föredragningslista, styrelsens verksam‐
hetsberättelse, yttrande över inkomna motioner och övriga handlingar inför årsmötet skall
tillställas medlemmarna senast 1 vecka före mötet.
Röstning med fullmakt medges ej.

1

§ 5 Styrelsen består av ordförande samt sex övriga ledamöter. Till styrelsen kan endast väljas
medlem i föreningen. Styrelsens mandattid är två år. För styrelseledamöterna utses två
gemensamma suppleanter. Styrelsen utser vice ordförande och fördelar arbetet inom sig. Till
styrelseledamöter får ej väljas personer enbart från ett förbund. Styrelsens sammansättning
ska, så långt det är möjligt, återspegla medlemsgruppens sammansättning. För att vinna
kontinuitet i styrelsearbetet väljs halva styrelsen på årsmötet. Ett år väljs tre ledamöter samt
en suppleant för en mandatperiod av 2 år. Det följande året väljs tre ledamöter och en
suppleant för en mandatperiod av 2 år. Varje år väljs en ordförande för en mandatperiod av
1 år. Om ett fyllnadsval måste hållas sker det vid närmast följande årsmöte. Styrelsen äger
att för beredning av frågor till sig adjungera en eller flera personer i SACO‐föreningen.
Adjungerad ledamot av styrelsen har icke rösträtt. Styrelsen är beslutsför då ordföranden
eller vice ordföranden samt ytterligare tre ledamöter är närvarande. Det åligger styrelsen
eller av styrelsen utsedda att företräda föreningen och därvid fullgöra de i §3 angivna
uppgifterna. Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av den eller de som styrelsen utser.
§ 6 Valberedningen, som förbereder val av styrelsen samt val av representanter som skall
utses vid föreningsmöte enligt § 4, består av tre ledamöter varav en sammankallande. Till
ledamöter i valberedningen bör ej väljas personer enbart från ett förbund. Nominering till
val som ska hållas på årsmötet bör vara valberedningen tillhanda senast 3 veckor före
årsmötet. Valberedningens förslag skall tillställas medlemmarna senast 1 vecka före mötet.
§ 7 Vid sammanträde med styrelsen och vid föreningsmöte skall protokoll föras. Avskrift av
protokoll och förhandlingsprotokoll skall hållas tillgänglig för medlemmar inom myndig‐
heten.
§ 8 Å möte sker val med sluten omröstning om antalet vid valet föreslagna överstiger antalet
platser att besätta. Vid lika röstetal avgöres beslut genom lottning.
§ 9 Eventuell medlemsavgift till föreningen fastställes av årsmötet.
§ 10 Beslut om antagande eller ändring av dessa stadgar samt upplösning av föreningen skall
för att vara giltigt beslutas av föreningen vid ordinarie årsmöte varvid ärendet skall ha
angivits i kallelsen. Sådant beslut skall biträdas av minst hälften av närvarande medlemmar.
Beslut om antagande eller ändring av stadgar samt upplösning av föreningen skall för att
vara giltigt godkännas av kontaktförbundet.
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