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Proposition 1: Lärarförbundets medlemsansökan

Förslag till beslut 

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar 

att bevilja Lärarförbundet inträde i Saco, 

att medlemskapet ska börja gälla från och med den 1 januari 2022 

och 

att omedelbart justera beslutet. 

Bakgrund 

Lärarförbundet har den 7 september 2021 till Saco inkommit med en 

ansökan om medlemskap i Saco från och med den 1 januari 2022. 

Styrelsens förslag 

Styrelsen välkomnar Lärarförbundets medlemsansökan. 

Saco är en federation för alla Sveriges akademiker. Lärarförbundets 

medlemskap i Saco stärker federationens gemensamma kraft och det 

faktum att utbildningsgemenskap är grunden för Saco.   

Styrelsen finner att Lärarförbundet uppfyller de krav som stadgarna ställer 

på ett medlemskap i Saco. 

Styrelsen föreslår att Lärarförbundet beviljas inträde i Saco. 



(l Lärarförbundet 7 september 2021 

Till 

Sacos styrelse 

Ansökan om medlemskap 
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Lärarförbundet ansöker härmed om medlemskap i Saco från och med den 1/1 2022. 

Lärarförbundet är ett fackligt professionsförbund för lärare och skolledare och har 
234 ooo medlemmar inom hela utbildningsväsendet. Läraryrket är sedan länge ett 
akademiskt yrke med en stark vetenskaplig grund och lärarutbildningen utgör en stor 
andel av den högre utbildningen i Sverige. 

När akademikerförbunden ingår i en gemensam centralorganisation ökar möjligheterna 
att få gehör för de frågor som är viktiga för akademiker. Det ökar i sin tur möjligheterna 
att få till viktiga förändringar av såväl förutsättningar som utbildningsmöjligheter för 
akademiker. Lärarförbundet vill därför gärna bli medlem i Saco och aktivt delta i Sacos 
arbete. 

Med vänlig hälsning 

Johanna Jaara Åstrand 

Förbundsordförande Lärarförbundet 

Lärarförbundet 

Box 12229, 102 26 Stockholm I Segelbåtsvägen 15, Stockholm I 0770-33 03 03 

lararforbundet.se I Org. nr 802015-5050 
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