Stadgar för Västra Saco-S vid Tullverket
1§
Västra Saco-S vid Tullverket är en gemensam förening för de anställda vid Tullverket i västra
Sverige som tillhör förbund anslutna till förhandlingskartellen Saco-S.
Föreningen är en underavdelning till Saco-S vid Tullverket.
2§
Var och en som tillhör något till Saco-S anslutet förbund är medlem i föreningen. Undantagen är
den som, av Saco i samråd med berört förbund, av synnerliga skäl beviljats stå utanför
föreningen.
3§
Föreningen har till uppgift att








Företräda medlemmarna i frågor av gemensamt intresse.
Som lokal arbetstagarorganisation gentemot Tullverket i västra Sverige fullgöra de
uppgifter som framgår av gällande avtal och/eller av Saco-S utfärdade anvisningar, t.ex.
föra förhandlingar och träffa avtal.
Utse/föreslå föreningens representanter i myndighetsorgan och olika partssammansatta
organ på arbetsplatsen
Verka för medlemsrekrytering till Saco-S-förbunden
Förmedla information till medlemmarna vid Tullverket i västra Sverige från Saco-S och
kontaktförbundet.
Verka för ökad samhörighet mellan medlemmar i västra Sverige och att utgöra forum för
diskussion av gemensamma fackliga frågor.
Företräda samtliga medlemmar på ett likvärdigt sätt oberoende av förbundstillhörighet
eller tjänsteställning.

4§
Föreningen sammanträder till ordinarie årsmöte senast i oktober månad.
Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas
 Mötets behöriga utlysande
 Utseende av ordförande, sekreterare och protokollsjusterare vid mötet
 Styrelsens verksamhetsberättelse
 Revisionsberättelse (vid uttagande av lokal medlemsavgift)
 Frågan om styrelsens ansvarsfrihet
 Val av styrelse
 Val av föreningens representanter
 Beslut om i vilken mån styrelsen får utse föreningens representanter och
förhandlingsansvariga i olika organ
 Eventuella stadgefrågor
 Val av valberedning
 Övriga frågor
Utöver årsmötet sammanträder föreningen då styrelsen finner det lämpligt eller då minst 1/3 av
föreningens medlemmar fordrar detta i en skriftlig framställning till ordföranden.

Kallelse till årsmöte och föreningsmöte med angivande av de ärenden som skall behandlas ska
anslås och tillställas medlemmarna senast 10 dagar före mötet.
Röstning med fullmakt är inte tillåtet.
5§
Styrelsen ska bestå av minst fyra ledamöter, varav en ordförande, en vice ordförande och en
sekreterare. Dessutom bör minst två suppleanter väljas in. Om någon av styrelseledamöterna
lämnar styrelsen utser styrelsen en av suppleanterna till ny ledamot. Styrelsen får kalla in en eller
flera av föreningens medlemmar som tillfälliga ledamöter för att bereda frågor. Suppleanter och
tillfälliga ledamöter har inte rösträtt.
Styrelsen är beslutsför när ordförande eller vice ordförande och ytterligare två ledamöter (ej
tillfällig) är närvarande. Ordförande vid styrelsesammanträde har utslagsröst vid lika röstetal.
Till styrelseledamöter bör inte väljas personer enbart från ett förbund, om inte synnerliga skäl
finns. Styrelsens sammansättning bör också vara sådan att det finns spridning gällande
organisatorisk och geografisk placering bland ledamöterna. Även övriga faktorer för mångfald
bör beaktas.
Styrelsen eller de som styrelsen har utsett är skyldiga att företräda föreningen och att i samband
med detta fullgöra de uppgifter som angivits i 3 §.
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av den eller dem som styrelsen utser.
6§
Inför föreningsmöte som ska hållas enligt 4 § förbereder valberedningen val av ordförande,
övriga ledamöter samt suppleanter. Till valberedning utses minst två ledamöter varav en är
sammankallande. Till ledamöter i valberedningen bör inte väljas personer enbart från ett förbund.
7§
Före ett styrelsesammanträde kallas ledamöter, suppleanter och eventuella tillfälliga ledamöter.
Ärende som föranleder ett beslut av styrelsen ska anges i kallelsen. Vid sammanträdet ska
protokoll föras. Protokoll förs även vid föreningsmöte. Kopia av protokoll skall hållas tillgänglig
för föreningens medlemmar. Vid behov ska även protokoll tillställas berört kontaktförbund.
8§
Eventuell medlemsavgift till föreningen fastställs av årsmötet och ska vara lika för alla
medlemmar.
9§
Beslut om antagande eller ändring av dessa stadgar samt upplösning av föreningen fattas av
denna vid ordinarie årsmöte, varvid ärendet ska ha angivits i kallelsen. Beslutet ska biträdas av
mer än hälften av närvarande medlemmar. Sådant beslut blir giltigt först efter godkännande av
kontaktförbundet.

