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Allmänna bestämmelser
§1

Ändamål

Sveriges akademikers centralorganisation, Saco, är en partipolitiskt obunden
sammanslutning av självständiga fackförbund för akademiker och jämförbara
kvalificerade yrkesutövare.
Saco driver utifrån en värdegemenskap baserad på förbundsmedlemmarnas
utbildning, kunskap och kompetens frågor av betydelse för anställningsförhållanden och yrkesutövning.
Saco verkar för
• hög kvalitet i utbildning och forskning, studieförhållanden som ger
individen möjlighet att skaffa sig utbildning utifrån personliga förutsättningar,
• löne- och ersättningssystem som är baserade på utbildning, kunskap och
kompetens och som tar hänsyn till ansvar och prestation i yrkesutövningen, ett skattesystem som stimulerar till kvalificerade arbetsinsatser,
integritet och självständighet i yrkesutövningen samt trygghet i anställningen och ekonomiskt skydd vid arbetslöshet.

§2

Organisation

Sacos verksamhet handhas av kongressen, styrelsen och kansliet.
Särskilda uppgifter handhas av studentrådet, ordföranderådet, stadgekommittén, revisorerna och valberedningen.

§3

Verksamhetsår och räkenskapsår

Sacos verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden från och med den
1 januari till och med den 31 december.

9

Medlemskap
§4

Medlemsvillkor

Förbund ska vara öppet för alla akademiker och jämförbara kvalificerade yrkesutövare inom förbundets verksamhetsområde om förbundets övriga villkor för
medlemskap är uppfyllda.
Förbund bör vara öppet även för studenter och pensionärer inom förbundets
verksamhetsområde.

§5

Inträde

Ansökan om medlemskap i Saco ska vara skriftlig.
Kongressen ska besluta om inträde i Saco.
Styrelsen får, om det föreligger synnerliga skäl, besluta om inträde i Saco.

§6

Utträde

Anmälan om utträde ur Saco ska vara skriftlig.
Medlemskapet upphör den 31 december året närmast efter det år då anmälan
om utträde inkom till Saco.
Kongressen eller styrelsen får, om det föreligger synnerliga skäl, besluta att
medlemskapet upphör vid ett tidigare datum.

§7

Uteslutning

Kongressen får utesluta förbund som motverkar Sacos syften, på annat sätt har
allvarligt skadat Saco eller annat förbund eller har åsidosatt § 8 i dessa stadgar.
Kongressen eller styrelsen får utesluta förbund som inte betalar sin medlemsavgift.
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Styrelsen ska ge förbund som föreslås bli uteslutet tillfälle att yttra sig innan
beslut fattas.
För att utesluta förbund krävs beslut med minst 2/3 majoritet av samtliga
kongressledamöter, motsvarande det totala antalet mandat som förbunden
tilldelats enligt § 11, eller minst 2/3 majoritet av samtliga elva styrelseledamöter,
bland dem ordföranden, förste vice ordföranden eller andre vice ordföranden.

§8

Lojalitet

Förbund ska vara lojalt mot Saco, följa dessa stadgar samt respektera Sacos
beslut och överenskommelser.

§9

Medlemsavgift

Förbund ska betala av kongressen fastställd medlemsavgift under den tid det är
medlem i Saco.
Förbunds medlemsavgift till Saco baseras på förbundets antal yrkesverksamma
medlemmar (medlemmar som har en anställning eller ett eget företag, exklusive studerande och pensionärer).
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§

Kongress
§ 10 Kongressen
Kongressen är Sacos högsta beslutande organ.

§ 11 Kongressens sammansättning
Kongressen består av ledamöter som utses av förbunden, baserat på varje förbunds mandattilldelning.
Styrelsen ska senast den 31 december varje år fastställa det antal mandat som
varje förbund tilldelas. Denna fördelning gäller från och med den 1 januari till
och med den 31 december närmast följande år.
Varje förbund tilldelas ett mandat. Därefter tilldelas mandat, upp till 101
ledamöter, ett efter annat det förbund som för varje gång uppvisar det största
jämförelsetalet. Ett förbund kan genom denna fördelning som mest tilldelas
16 mandat.
Jämförelsetalet för förbund erhålls genom att förbundets medlemsavgift det
år mandatfördelningen avser delas med det tal som motsvarar dubbla antalet
mandat som förbundet redan erhållit, ökat med ett. Uppkommer lika jämförelsetal ska företrädet avgöras genom lottning.
Utöver dessa 101 mandat ska förbund som har uppnått 100 000 yrkesverksamma
medlemmar (medlemmar som har en anställning eller ett eget företag, exklusive studerande och pensionärer) tilldelas ytterligare två mandat. Därutöver
tilldelas ett sådant förbund ytterligare två mandat för varje ytterligare uppnådda 10 000 yrkesverksamma medlemmar.
Om förbund inträder, utträder eller utesluts ur Saco under tiden den 1 januari
till och med den 31 december samma år ska styrelsen omedelbart fastställa en
ny mandatfördelning. Den gäller till och med den 31 december samma år.
Förbund ska senast den 30 september året för ordinarie kongress skriftligen
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till Saco anmäla vilka kongressledamöter det har utsett. Anmälan om ersättare
för redan anmäld kongressledamot ska vara Saco tillhanda innan kongressen
öppnas.
Förbund ska senast tre veckor före extra kongress skriftligen till Saco anmäla
vilka kongressledamöter det har utsett. Anmälan om ersättare för redan
anmäld kongressledamot ska vara Saco tillhanda innan kongressen öppnas.
Förbund ska senast tre veckor före extra kongress, vid vilken förbundets samtliga kongressledamöter ska rösta genom ett ombud, skriftligen till Saco anmäla
vem det har utsett till ombud. Anmälan om ersättare för redan anmält ombud
ska vara Saco tillhanda innan kongressen öppnas.

§ 12 Ordinarie kongress
– kallelse, handlingar och ärenden
Styrelsen ska kalla kongressen till ordinarie sammanträde vart fjärde år i
november.
Styrelsen ska året för ordinarie kongress
• senast den 31 augusti skicka ut kallelse till förbunden och de som har närvarorätt vid kongressen samt
• senast den 15 oktober skicka ut övriga handlingar till kongressledamöterna
och de som har närvarorätt vid kongressen.
Ordinarie kongress ska behandla följande ärenden
• upprop och justering av röstlängden,
• val av sammanträdesordförande och ersättare,
• val bland ledamöterna av protokolljusterare tillika rösträknare,
• val av sammanträdessekreterare och ersättare,
• fastställande av arbetsordning för sammanträdet,
• fastställande av föredragningslistan,
• frågan om sammanträdet har utlysts enligt dessa stadgar,
• verksamhetsberättelserna för de fyra närmast föregående verksamhetsåren,
• årsredovisningarna för de fyra närmast föregående räkenskapsåren,
• revisionsberättelserna för de fyra närmast föregående verksamhetsåren
tillika räkenskapsåren,
• frågan om fastställande av resultaträkningarna och balansräkningarna för
de fyra närmast föregående räkenskapsåren,
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frågan om disposition av vinst eller förlust enligt de fastställda balansräkningarna,
frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna för de fyra närmast föregående verksamhetsåren tillika räkenskapsåren,
verksamhetsrapporten avseende året för ordinarie kongress, ekonomirapporten avseende året för ordinarie kongress,
revisionsrapporten avseende året för ordinarie kongress,
fastställande av verksamhetsinriktningen för de fyra närmast följande
verksamhetsåren,
fastställande av direktiv till valberedningen för tiden till och med
kongressens ordinarie sammanträde fyra år senare,
fastställande av lön, arvode och övriga förmåner,
fastställande av medlemsavgifterna för de fyra närmast följande räkenskapsåren,
övriga propositioner,
övriga ärenden som styrelsen har tagit upp på föredragningslistan,
motioner,
val av styrelse,
val av stadgekommitté,
val av revisorer och ersättare samt
val av valberedning.

För att ta upp ärende som inte är upptaget på den utskickade föredragningslistan krävs beslut med minst ¾ majoritet av samtliga kongressledamöter,
motsvarande det totala antalet mandat som förbunden tilldelats enligt § 11, då
kongressen fastställer föredragningslistan.
Fråga om upplösning av Saco, ändring av dessa stadgar eller uteslutning av
förbund får inte tas upp till behandling utan att särskilt ha tagits upp på den
utskickade föredragningslistan.

§ 13 Extra kongress
– kallelse, handlingar och ärenden
Styrelsen ska kalla kongressen till extra sammanträde om
• styrelsens ordförande har avgått och fyllnadsvalet inte kan vänta till
närmast följande ordinarie kongress.
Styrelsen ska kalla kongressen till extra sammanträde om
• förbund som företräder minst ¼ av samtliga kongressledamöter,
motsvarande det totala antalet mandat som förbunden tilldelats enligt § 11,
14

•

•

•

skriftligen har begärt att kongressen ska behandla ett visst ärende. Denna
extra kongress ska äga rum senast fem veckor efter det att begäran inkom
till Saco,
revisorerna skriftligen har begärt att kongressen ska behandla visst
ärende. Denna extra kongress ska äga rum senast fem veckor efter det att
begäran inkom till Saco,
revisorerna inte tillstyrker ansvarsfrihet. Denna extra kongress ska äga
rum senast fem veckor efter det att revisorerna har lämnat sin revisionsberättelse till Saco eller
styrelsen har beslutat att föreslå kongressen att utesluta förbund. Denna
extra kongress ska äga rum senast fem veckor efter styrelsens beslut.

Styrelsen får kalla kongressen till extra sammanträde om
• styrelsen bedömer att visst ärende bör behandlas av kongressen.
Styrelsen får kalla kongressen till extra sammanträde, vid vilket förbundets
samtliga kongressledamöter ska företrädas av ett ombud med fullmakt, om
• ledamot i styrelsen, utom ordföranden, har avgått,
• ledamot i stadgekommittén har avgått,
• revisor eller ersättare har avgått,
• ledamot i valberedningen har avgått eller
• ansökan om medlemskap i Saco har inkommit.
Styrelsen ska
• senast fyra veckor innan extra kongress skicka ut kallelse till förbunden
och de som har närvarorätt vid kongressen samt
• senast två veckor innan extra kongress skicka ut övriga handlingar till
kongressledamöterna eller ombuden och de som har närvarorätt vid
kongressen.
Extra kongress ska behandla följande ärenden
• upprop och justering av röstlängden,
• val av sammanträdesordförande och ersättare,
• val bland ledamöterna av protokolljusterare tillika rösträknare,
• val av sammanträdessekreterare och ersättare,
• fastställande av arbetsordning för sammanträdet,
• fastställande av föredragningslistan,
• frågan om sammanträdet har utlysts enligt dessa stadgar och det ärende
eller de ärenden för vilket eller vilka kongressen har kallats till extra sammanträde.
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§ 14 Motion till ordinarie kongress
Motion till ordinarie kongress får väckas av förbund och studentrådet.
För att behandlas av kongressen ska motion vara skriftlig och Saco tillhanda
senast den 30 juni året för ordinarie kongress.
Styrelsen ska till kongressen lämna ett skriftligt yttrande över varje motion.

§ 15 Närvarorätt, yttranderätt och yrkanderätt
Styrelseledamöterna, studentrådets ordförande och vice ordförande eller av
rådet utsedd ersättare har närvarorätt, yttranderätt och yrkanderätt vid kongressens sammanträde.
Ledamöterna i stadgekommittén, revisorerna och deras ersättare samt ledamöterna i valberedningen har närvarorätt samt yttranderätt och yrkanderätt i
ärenden inom respektive ansvarsområde vid kongressens sammanträde.
Kanslichefen har närvarorätt och yttranderätt vid kongressens sammanträde.
Kongressen får inför behandling av visst ärende eller grupp av ärenden besluta
om slutna förhandlingar.

§ 16 Rösträtt, omröstning och protokoll
Vid ordinarie kongress eller vid extra kongress, där kongressledamöterna inte
företräds av ett ombud med fullmakt, har endast de närvarande kongressledamöterna rösträtt.
Vid extra kongress enligt fjärde stycket i § 13 har endast de kongressledamöter
som är närvarande som ombud eller som har lämnat fullmakt till närvarande
ombud rösträtt.
Beslut ska fattas med enkel majoritet av antalet röstande kongressledamöter
om inte annat framgår av dessa stadgar. Den som avstår från att rösta räknas
inte som röstande kongressledamot.
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Omröstning ska vara öppen utom vid val, där den alltid ska vara sluten om
votering har begärts eller om antalet nominerade är fler än antalet poster
som ska besättas. Vid sluten votering ska röstsedel för att vara giltig uppta
lika många namn på valbara personer som valet avser. Valbar är den som har
nominerats av valberedningen eller under sammanträdet har nominerats av
närvarande kongressledamot.
Uppkommer lika röstetal ska företrädet avgöras genom lottning.
Styrelseledamöterna, studentrådets ordförande och vice ordförande eller av
rådet utsedd ersättare har rätt att anteckna sin särskilda mening i protokollet.
Ledamöterna i stadgekommittén, revisorerna och deras ersättare samt ledamöterna i valberedningen har rätt att anteckna sin särskilda mening i protokollet i
ärende inom respektive ansvarsområde.
Reservation och anteckning i protokollet ska lämnas skriftligen innan kongressen har avslutats.

§

Protokoll ska föras vid kongressens sammanträde. Protokollet ska justeras av
mötesordföranden och protokolljusterarna.
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Styrelse
§ 17 Styrelsen
Styrelsen leder Sacos verksamhet enligt dessa stadgar och kongressens beslut
samt företräder Saco.
Styrelsen har sitt säte i Stockholm.
Styrelsen består av ordföranden, förste vice ordföranden, andre vice ordföranden och ytterligare åtta ledamöter.
Styrelsen väljs av kongressen vid ordinarie sammanträde för tiden till och med
kongressens ordinarie sammanträde fyra år senare.
Styrelseledamot ska vara medlem i ett förbund som är medlem i Saco.
Fyllnadsval efter ledamot som avgått förrättas av kongressen.
Studentrådets ordförande eller av rådet utsedd ersättare ska adjungeras av
styrelsen.

§ 18 Kallelse och uppgifter
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden.
Ordföranden ska kalla styrelsen till sammanträde om minst fem styrelseledamöter har begärt det.
Styrelsen ska
• varje år fastställa en arbetsordning för styrelsen för det närmast följande
verksamhetsåret tillika räkenskapsåret,
• förbereda kongressens sammanträde och verkställa dess beslut,
• leda och ansvara för Sacos verksamhet och ekonomi,
• fastställa riktlinjer för placeringen av Sacos finansiella tillgångar och
förvaltningen av Sacos fasta egendom,
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besluta om köp och försäljning av fast egendom samt att ta ut pantbrev
och upplåta panträtt i densamma,
anställa och entlediga kanslichefen,
fastställa en instruktion till kanslichefen,
varje år fastställa verksamhetsplan och verksamhetsbudget för det närmast
följande verksamhetsåret,
varje år senast den 31 mars till revisorerna lämna verksamhetsberättelse
och årsredovisning för det närmast föregående verksamhetsåret tillika
räkenskapsåret,
varje år senast den 31 maj till förbunden skicka verksamhetsberättelsen,
årsredovisningen och revisionsberättelsen för det närmast föregående
verksamhetsåret,
året för ordinarie kongress lämna en verksamhetsrapport till kongressen,
året för ordinarie kongress lämna en ekonomirapport till kongressen och
besluta i ärenden som inte ska avgöras av kongressen eller särskilt organ
enligt dessa stadgar.

Styrelsen får bemyndiga ordföranden och kanslichefen att i styrelsens ställe
besluta i visst ärende eller grupp av ärenden.

§ 19 Ordförandens uppgifter
Ordföranden ska
• förbereda och leda styrelsens sammanträden,
• ansvara för att styrelsens beslut verkställs och
• företräda Saco.
Ordföranden får mellan styrelsens sammanträden besluta i brådskande ärenden enligt § 18 i dessa stadgar och ska besluta i det ärende eller den grupp av
ärenden som styrelsen bemyndigat ordföranden att avgöra. Beslut ska anmälas
till styrelsen vid dess närmast följande sammanträde.
Vid förfall för ordföranden övertas ordförandens uppgifter av förste vice ordföranden och vid förfall även för förste vice ordföranden övertas ordförandens
uppgifter av andre vice ordföranden.
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§ 20 Närvarorätt, yttranderätt och yrkanderätt
Studentrådets ordförande eller av rådet utsedd ersättare har närvarorätt,
yttranderätt och yrkanderätt vid styrelsens sammanträde.
Kanslichefen har närvarorätt och yttranderätt vid styrelsens sammanträde.

§ 21 Beslutförhet, rösträtt,
omröstning och protokoll
Styrelsen är beslutsför när minst sex styrelseledamöter är närvarande.
Vid omröstning har endast de närvarande styrelseledamöterna rösträtt.
Beslut ska fattas med enkel majoritet av antalet röstande styrelseledamöter.
Vid lika röstetal gäller den mening som sammanträdesordföranden biträder
som beslut.
Studentrådets ordförande eller av rådet utsedd ersättare och kanslichefen har
rätt att anteckna sin särskilda mening i protokollet.
Protokoll ska föras vid styrelsens sammanträde. Protokollet ska justeras av
mötesordföranden och särskilt utsedd protokolljusterare.
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Kansli
§ 22 Kansliet

§

Kansliet ska bereda styrelsens ärenden och verkställa dess beslut.

Kanslichefen leder och ansvarar för kansliets verksamhet i enlighet med styrelsens instruktion till kanslichefen.
Kanslichefen ska besluta i det ärende eller den grupp av ärenden som styrelsen
bemyndigat kanslichefen att avgöra. Beslut ska anmälas till styrelsen vid dess
närmast följande sammanträde.
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Särskilda organ
§ 23 Studentrådet
Studentrådet är ett partipolitiskt obundet samverkansorgan för förbundens
studentverksamhet och ett rådgivande organ till styrelsen.
Styrelsen ska fastställa stadgar för studentrådet.

§ 24 Ordföranderådet
Ordföranderådet är ett forum för samverkan mellan Saco och förbunden samt
är rådgivande till styrelsen inför beslut i viktiga frågor som ska eller får avgöras
av styrelsen.
Ordföranderådet består av ordföranden i styrelsen och förbundens ordförande
eller den som förbundet sätter i förbundsordförandens ställe.
Övriga ledamöter i styrelsen, studentrådets ordförande och vice ordförande
eller av rådet utsedd ersättare har rätt att delta i ordföranderådets sammanträden.
Ordföranden i styrelsen leder ordföranderådets sammanträden.
Ordföranderådet sammanträder på kallelse av styrelsen.

§ 25 Stadgekommittén
Stadgekommittén är rådgivande till styrelsen i stadgefrågor.
Stadgekommittén består av ordföranden och ytterligare fyra ledamöter.
Stadgekommittén väljs av kongressen vid ordinarie sammanträde för tiden till
och med kongressens ordinarie sammanträde fyra år senare.
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Ledamot i stadgekommittén ska vara medlem i ett förbund som är medlem
i Saco.
Fyllnadsval efter ledamot som har avgått förrättas av kongressen.

§ 26 Revisorerna
Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning samt Sacos bokföring och årsredovisning. Revisionen ska ske enligt god revisionssed i Sverige.
Antalet revisorer är tre varav en ska vara auktoriserad revisor. För revisorerna
ska finnas tre personliga ersättare. Ersättaren för den auktoriserade revisorn
ska vara auktoriserad revisor.
Revisorerna och deras ersättare väljs av kongressen vid ordinarie sammanträde
för tiden till och med kongressens sammanträde fyra år senare.
Revisor, undantaget den auktoriserade revisorn och dess personliga ersättare,
ska vara medlem i ett förbund som är medlem i Saco.
Fyllnadsval efter revisor eller ersättare som har avgått förrättas av kongressen.
Revisorerna ska varje år senast den 30 april lämna sin revisionsberättelse för
närmast föregående verksamhetsår tillika räkenskapsår.
Revisorerna ska året för ordinarie kongress lämna en revisionsrapport till
kongressen.

§ 27 Valberedningen
Valberedningen ska förbereda kongressens val av styrelse, stadgekommitté
samt revisorer och deras ersättare.
Valberedningen består av ordföranden och ytterligare fyra ledamöter.
Valberedningen ska till ordinarie kongress lämna förslag till direktiv till valberedningen.
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Valberedningen ska lägga förslag till kongressens beslut om lön, arvode och
övriga förmåner till
• kongressledamöterna,
• styrelseledamöterna,
• stadgekommitténs ledamöter,
• revisorerna och deras ersättare, utom de auktoriserade revisorerna, samt
• valberedningens ledamöter.

§

Vid behov av justeringar av kongressens beslut om lön, arvode och övriga förmåner på grund av ändrade förhållanden, under perioden mellan två kongresser, äger valberedningen besluta om dessa justeringar.
Valberedningen väljs av kongressen vid ordinarie sammanträde för tiden till
och med kongressens ordinarie sammanträde fyra år senare.
Ledamot i valberedningen ska vara medlem i ett förbund som är medlem i
Saco.
Fyllnadsval efter ledamot som har avgått förrättas av kongressen.
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Stadgeändring,
upplösning och tvist
§ 28 Stadgeändring
För att ändra dessa stadgar, utom § 30, krävs antingen
• beslut med 2/3 majoritet av samtliga kongressledamöter vid en kongress,
motsvarande det totala antalet mandat som förbunden tilldelats enligt § 11,
eller
• likalydande beslut med enkel majoritet av antalet röstande kongressledamöter vid två på varandra följande kongresser med minst sex månader
emellan. Minst en kongress ska vara ordinarie.
Tidpunkten när stadgeändringen ska träda i kraft ska beslutas med enkel
majoritet av antalet röstande kongressledamöter vid det sammanträde när det
sista beslutet att ändra stadgarna
fattas.

§ 29 Särskild stadgeändring
För att ändra § 30 i dessa stadgar krävs likalydande beslut med minst 2/3 majoritet av antalet röstande kongressledamöter vid två på varandra följande kongresser med minst sex månader emellan. Minst en kongress ska vara ordinarie.
Tidpunkten när stadgeändringen ska träda i kraft ska beslutas med enkel
majoritet av antalet röstande kongressledamöter vid det sammanträde när det
sista beslutet att ändra stadgarna fattas.

§ 30 Upplösning
För att upplösa Saco krävs likalydande beslut med minst 2/3 majoritet av
antalet röstande kongressledamöter vid två på varandra följande kongresser
med minst sex månader emellan. Minst en kongress ska vara ordinarie.
Tidpunkten när Saco ska upplösas och hur Sacos tillgångar och skulder ska
disponeras efter upplösningen ska beslutas med enkel majoritet av antalet
röstande kongressledamöter vid det sammanträde när det sista beslutet att
upplösa Saco fattas.
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§ 31 Tvist

§
§

Tvist angående tolkning eller tillämpning av dessa stadgar ska hänskjutas till
prövning av skiljemän enligt lag.
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§

Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, är den samlande
organisationen för Sveriges akademiker. Vi är en partipolitiskt
obunden facklig centralorganisation. Sacos 23 självständiga förbund
företräder yrkes- och examensgrupper från hela arbetsmarknaden,
inklusive egenföretagare. Något som förenar våra medlemsförbund
är akademisk utbildning, kunskap, kompetens och yrkesstolthet.
Totalt är över 680 000 akademiker medlemmar. Som företrädare för
Sveriges akademiker är det självklart för Saco att ständigt påverka
kunskapsnivån i Sverige. Utbildning och forskning som ger kunskap
är en investering för såväl samhället som individen och är en av de
viktigaste faktorerna för tillväxt och utveckling av ett samhälle.

Saco, Box 2206, 10315 Stockholm
tel vx: 08-6134800, www.saco.se
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§
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