
Stadgar för SACO-S/SLU 

Stadgar för SACO-S-föreningen vid Sveriges lantbruksuniversitet 

1 § 
SACO-S/SLU är SACO-S lokala arbetstagarorganisation vid Sveriges lantbruksuniversitet. 

Medlemmar i föreningen är de anställda vid myndigheten som är medlemmar i ett förbund 
anslutet till SACO-S, om inte SACO-S styrelse beslutat om undantag. 

Medlemmarna ska behandlas likvärdigt, oberoende av deras förbundstillhörighet, anställning, 
funktion eller befattning. 

2 § 
Föreningen ska i sin verksamhet driva SACO-S fackliga politik och fullgöra de uppgifter som 

framgår av gällande kollektivavtal, SACO-S arbetstagarnyckel och övriga utfärdade anvisningar. 

3 § 
Föreningen ska: 

• bevaka för hela myndigheten gemensamma frågor,
• såsom lokal part gentemot myndigheten företräda SACO-S enligt gällande

förhandlingsordning,
• utse/föreslå SACO-S representanter i myndighetsorgan (inkl. fakultetsnämnder),

elektorsförsamlingar och i partsammansatta organ,
• lyssna på och tillvarata medlemmars intressen,
• vara ett forum för diskussion om SACO-S fackliga politik och andra gemensamma fackliga

frågor,
• verka för ökad samhörighet mellan medlemmarna,
• ha en löpande dialog med kontaktförbundet om viktiga frågor vid myndigheten samt
• verka för rekrytering av medlemmar till förbunden som är anslutna till SACO-S.

4 § 
Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, ska hållas senast under april månad. 

Extra årsmöte hålls då styrelsen finner det lämpligt eller då minst en tiondel av medlemmarna 
skriftligen begär det. 

Förhandsmeddelande om tid och plats för mötet ska utfärdas minst en månad i förväg på sätt 
som styrelsen bestämmer. Dock ska förhandsmeddelande alltid anslås på föreningens hemsida. I 
förhandsmeddelande ska anges de tidsfrister som gäller för inlämnande av förslag från medlem 
att tas upp till behandling på årsmötet (motion), och nominering till valberedningen. 

Förslag (motion) från enskild medlem att tas upp till behandling på årsmötet ska skriftligen vara 
styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet. 

Kallelse till årsmöte, med angivande av de ärenden som ska behandlas ska skickas ut till 
medlemmarna senast två veckor före mötet. 

Beslut fattas genom öppen omröstning. Vid personval där det finns fler nominerade än antal 
platser ska valet ske genom sluten omröstning. 

Vid lika röstetal i val sker avgörande genom lottning. Vid lika röstetal i annan omröstning gäller 
den mening som mötets ordförande biträder. 

Årsmötet är beslutsfört med det antal röstberättigade medlemmar som deltar vid mötet genom 
att vara närvarande personligen, via videolänk eller via ombud. 

En medlem får företräda högst en annan medlem genom fullmakt. En fullmakt ska vara skriftlig 
och uppvisas senast vid mötets början. 
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5 § 
Vid årsmöte ska följande ärenden behandlas: 

 
• Val av justeringspersoner tillika rösträknare 
• Frågan om mötets behöriga utlysande 
• Val av ordförande och sekreterare för mötet 
• Fastställande av föredragningslista 
• Styrelsens verksamhetsberättelse 
• Fråga om styrelsens ansvarsfrihet 
• Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen 
• Val av övriga styrelseledamöter 
• Val av föreningens representanter i olika organ alternativt delegation till styrelsen att utse 

sådana representanter 
• Val av valberedning 
• Eventuella frågor som avses i 12 § 
• Övriga frågor som i förväg anmälts till styrelsen enligt 4 § 

 
Vid extra årsmöte behandlas de av ovanstående frågor som mötet sammankallats för. 

6 § 
Vid sidan av årsmöte hålls medlemsmöten för dialog mellan styrelse och medlemmar. 

 
Kallelse till medlemsmöte ska skickas ut till samtliga medlemmar i så god tid som möjligt. 

7 § 
Styrelsen består av ordförande och vice ordförande samt 7-9 övriga ledamöter. 

Styrelsen utser inom sig sekreterare och de övriga befattningshavare som behövs. 

Styrelsens sammansättning ska, så långt det är möjligt, återspegla medlemsgruppens 
sammansättning. I styrelsen ska det finnas ledamöter från de tre inom myndigheten största 
förbunden. Styrelsen bör dessutom ha en sådan sammansättning att det finns minst en ledamot 
från varje fakultet, minst en från var och en av huvudorterna vid SLU, minst en från SACO-S- 
föreningen vid administrationen och biblioteket, samt minst en doktorand. 

 
Valbar är medlem i föreningen som nominerats inom tid som valberedningen bestämmer. 

 
Styrelsen får adjungera medlem som styrelseledamot. Adjungerad ledamot av styrelsen har 

närvaro- och yttranderätt men inte rösträtt. 

8 § 
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst 3 ledamöter begär det. 

Styrelsen är beslutför då minst halva antalet ledamöter är närvarande. 

Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder. 
 
 

 
9 § 

Styrelsen skall inom ramen för dessa stadgar företräda föreningen gentemot arbetsgivaren, 
   utse ombud för detta samt utse arbetsmiljöombud. 

 
10 § 

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av den eller dem som styrelsen utser. 

11 § 
Vid årsmöten och styrelsemöten ska protokoll föras. Dessa ska vara tillgängliga för 

medlemmarna. 
 

Information om styrelsens sammansättning ska fortlöpande skickas till kontaktförbundet. 

12 § 
Valberedningen har till uppgift att förbereda val av styrelse samt av sådana representanter som 

ska utses vid årsmöte enligt 4-5 §. 
 

Valberedningen består av fem ledamöter varav en är sammankallande. Valberedningens 
sammansättning ska, så långt det är möjligt, återspegla medlemsgruppens sammansättning. I 
valberedningen bör finnas en representant för var och en av fakulteterna samt en representant för 
SACO-S-föreningen vid administration och bibliotek. 

Andrus
Markering

Andrus
Markering

Andrus
Markering

Andrus
Markering



Stadgar för SACO-S/SLU 

 

 

SACO-S/SLU Sid 3 
 

13 § 
Beslut om antagande eller ändring av dessa stadgar samt upplösning av föreningen fattas av 

denna vid årsmöte, varvid ärendet ska ha angivits i kallelsen. 
 

Beslut ska biträdas av mer än hälften av närvarande medlemmar och ska för att vara giltigt 
godkännas av kontaktförbundet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dessa stadgar är en kopia av normalstadgarna för SACO-S-förening kompletterade med de tillägg och ändringar antagna vid mötet med 
SACO-S medlemmar vid SLU 2013-04-23 för bildande av SACO-S-förening enligt protokollets § 6 från detta möte. 
 
Stadgarna reviderades vid årsmötet 2017-04-26. 
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