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1 Ändamål
1:1 SRAT är ett partipolitiskt obundet förbund bestående dels av 

föreningar, dels av direktanslutna medlemmar. Förbundet är 
anslutet till Sveriges akademikers centralorganisation, Saco.

 SRAT är en organisation vars verksamhet bygger på värderingar 
som kännetecknar en rättsstat, sådana de kommit till uttryck 
i svensk grundlag, FN:s allmänna förklaring om de mänskliga 
rättigheterna samt den Europeiska konventionen om skydd för 
de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna.

1:2 Förbundets uppgift är att tillvarata medlemmarnas fackliga, 
ekonomiska och sociala intressen samt att verka för att medlem-
marnas speciella sakkunskap tillvaratas i samhället.

2 Direktanslutna medlemmar
2:1 Medlemskap och uteslutning

2:11 SRAT:s direktanslutna medlemmar ingår i SRAT:s kontaktföre- 
ningar.

2:12 Beslut om medlemskap för direktansluten medlem fattas av 
SRAT:s förbundsstyrelse efter samråd med berörd kontaktföre- 
ning.

2:13 Direktansluten medlem beviljas utträde ur förbundet efter skrift-
lig anmälan. Utträdet sker en månad efter utgången av den ka-
lendermånad under vilken den skriftliga utträdesanmälan in-
kommit, såvida inte förbundsstyrelsen medger undantag. Beslut 
om utträde fattas av förbundsstyrelsen efter samråd med berörd 
kontaktförening. Redan inbetalade medlemsavgifter återbetalas 
inte.

2:14 Direktansluten medlem kan uteslutas om denne

 a) inte inom stadgad tid och inte heller efter särskild påminnelse 
erlagt medlemsavgifter

 b) brustit i lojalitet mot förbundet, underlåtit att följa förbundets 
anvisningar och att följa dess beslut
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 Medlem som bryter mot förbundets stadgar eller värderingar 
enligt 1:1 kan uteslutas.

 Beslut om uteslutning fattas av förbundsstyrelsen efter samråd 
med berörd kontaktförening

2:2 Förhållandet mellan individuell medlem, kontaktförening och 
SRAT

2:21 Ny medlem äger inte rätt att erhålla individuell facklig service 
från SRAT eller kontaktförening rörande problem som upp-
kommit innan eller vid tidpunkten för inträdesansökan. SRAT:s 
förbundsstyrelse kan dock bevilja undantag om särskilda skäl 
föreligger.

2:22 Medlem ska vara lojal mot förbundet och kontaktförening och 
följa dessas anvisningar och beslut. Åtgärd som medlem vidtar 
på grund av tjänsteåliggande eller yrkesplikt utgör inte lojalitets-
brott.

2:23 Medlem äger rätt att tillhöra Akademikernas Erkända Arbetslös-
hetskassa, AEA om han/hon uppfyller AEA:s villkor för medlem-
skap.

2:24 Medlem får inte samtidigt vara medlem i annat förbund eller 
annan facklig organisation (frånsett lokalt samverkansorgan) om 
inte dubbelanslutningsavtal finns mellan SRAT och berört för-
bund eller förening. 

2:3 Förhållandet mellan SRAT och dess kontaktföreningar

2:31 Kontaktförenings verksamhet regleras av stadgar vilka antas av 
kontaktförening och fastställs av SRAT:s förbundsstyrelse.

2:32 I fråga om representation i förbundets beslutsorgan och ordfö-
randekonferens likställs kontaktförening med förening.

2:33 Förbundsstyrelsen fastställer vid behov övriga villkor för medlem-
skap i kontaktförening.

2:34 Förbundsmötet fastställer driftsbidrag till kontaktföreningarna. 
SRAT:s förbundsstyrelse beslutar om riktlinjer för handläggning-
en av driftsbidragen och om eventuell utbetalning av extra drifts-
bidrag.
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2:35 Kontaktförening har rätt att besluta om uttag av egen medlems-
avgift utöver den avgift som beslutats av förbundet. Sådant be-
slut är giltigt först efter godkännande av SRAT:s förbundsstyrelse.

2:4 SRAT:s Allmänna sektion, SRAT-A

2:41 SRAT-A organiserar de medlemmar som inte tillhör någon annan 
kontaktförenings eller förenings rekryteringsområde.

2:42 Medlemmar i SRAT-A på en arbetsplats eller inom ett yrkesom-
råde kan efter medgivande av SRAT:s förbundsstyrelse bilda en 
egen kontaktförening.

2:43 När kontaktförening antagit stadgar enligt 2:31 och fått dessa 
godkända av förbundsstyrelsen är kontaktföreningen konstitue-
rad och bryts därmed ut ur SRAT-A.

3 Förbundsmöte
3:1 Högsta beslutande organ

3:11 Förbundsmötet är SRAT:s högsta beslutande organ.

3:2 Förbundsmötets sammansättning, mandatfördelning, om-
röstning med mera

3:21 Förbundsmötet består av ombud utsedda av föreningarna, var-
vid ska beaktas att förbundsstyrelseledamot i SRAT:s förbunds-
styrelse, även om han/hon utsetts till ombud, inte får delta i be-
slut om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen.

3:22 Förening får utse suppleanter för ombuden.

3:23 Förbundsmötet är offentligt, om inte förbundsmötet för be-
handling av viss fråga beslutar annat. Endast ombud, förbunds-
styrelseledamöter och tjänstemän hos SRAT har yttranderätt i 
förhandlingarna.

3:24 Förbundsstyrelsen ska senast tre månader före förbundsmötet 
fastställa det antal ombud enligt 3:25 som förening får utse.
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3:25 Förbundsstyrelsen ska tilldela förening ett ombudsmandat för 
varje påbörjat trehundratal medlemmar i föreningen vid utgång-
en av året före det då förbundsmötet sammanträder. Vid beräk-
ning av antalet medlemmar ska endast medlemmar för vilka 
förbundsavgift erläggs och registrerade studentmedlemmar 
medräknas.

 Förbundsstyrelsen får dock ej tilldela förening så många om-
budsmandat att föreningen kan utse en tredjedel eller fler av 
hela antalet ombud till förbundsmötet.

3:26 Om förening inträder i SRAT efter det att förbundsstyrelsen för-
delat ombudsmandaten ska förbundsstyrelsen tilldela förening-
en ett på dess medlemsantal grundat antal mandat enligt 3:25.

 Bildas, efter det att förbundsstyrelsen fördelat ombudsmanda-
ten, en ny förening av medlemmar som ingick i en eller flera 
befintliga föreningar ska förbundsstyrelsen besluta om en ny 
mandatfördelning för de berörda föreningarna enligt följande:

 Den eller de ursprungliga föreningarna tilldelas ombudsman-
dat grundat på medlemsantalet den 31 december året före 
förbundsmötet minskat med det antal medlemmar som bildat 
den nya föreningen. Denna nya förening tilldelas så många om-
budsmandat som svarar mot det antal medlemmar som den 
ursprungliga föreningens medlemsantal minskats med.

 Samma tillvägagångssätt ska tillämpas om fler föreningar bildas 
av medlemmar från en eller flera befintliga föreningar.

3:27 Förbundsmötets beslut fattas med enkel majoritet om inte stad-
garna föreskriver annat. Vid lika röstetal avgör lotten.

3:28 Omröstning vid val ska vara sluten.

3:29 Endast närvarande ombud eller närvarande suppleant som in-
träder för ombud äger rösträtt.

3:3 Förbundsmötets sammanträden

3:31 Ordinarie förbundsmöte sammanträder efter kallelse av för-
bundsstyrelsen vart tredje år före juni månads utgång.
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3:32 Extra förbundsmöte sammanträder efter kallelse av förbundssty-
relsen inom 30 dagar efter det att sådant yrkande inkommit. För 
fördelning av ombudsmandat ska beslut enligt 3:24 inför när-
mast föregående ordinarie förbundsmöte gälla. Extra förbunds-
möte kan hållas per capsulam för enskild fråga och för fyllnads-
val enligt 4:23.

3:33 Förbundsstyrelsen ska kalla till extra förbundsmöte då den bedö-
mer att viss fråga bör underställas förbundsmötet för avgörande.

3:34 Förbundsstyrelsen ska kalla till extra förbundsmöte om revisor 
eller minst fem föreningar tillsammans begär det.

3:4 Kallelse till ordinarie förbundsmöte

3:41 Förbundsstyrelsen ska senast 15 februari det år ordinarie för-
bundsmöte ska sammanträda tillsända föreningarna kallelse till 
förbundsmötet.

3:42 Förbundsstyrelsen ska senast tre veckor före det ordinarie  
förbundsmötet tillsända föreningarna:

- föredragningslista

- förbundsstyrelsens berättelser

- revisorernas berättelser

- förbundsstyrelsens förslag till budget och avgifter för de tre  
  närmaste följande kalenderåren

- övriga av förbundsstyrelsen väckta förslag (propositioner)

- valberedningens förslag

- motioner med förbundsstyrelsens yttranden.

3:5 Kallelse till extra förbundsmöte

3:51 Förbundsstyrelsen ska senast 15 dagar före det extra förbunds- 
mötet tillsända föreningarna kallelse till extra förbundsmöte.

3:52 Förbundsstyrelsen ska samtidigt med kallelsen tillsända fören-
ingarna föredragningslista för det extra förbundsmötet.
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3:6 Ärenden vid ordinarie förbundsmöte

3:61 Vid ordinarie förbundsmöte ska följande ärenden förekomma: 

 - upprop och fastställande av röstlängd

 - val av sammanträdesordförande och ersättare 

 - val av sekreterare 

 - val bland ombuden av två protokolljusterare, tillika rösträknare

 - fastställade av föredragningslista

 - fråga om förbundsmötet är stadgeenligt utlyst 

 - förbundsstyrelsens berättelser 

 - revisorernas berättelser

 - fråga om ansvarsfrihet för verksamhetsåren 

 - motioner

 - propositioner 

 - budget, avgifter och fondavsättning

 - val av ordförande

 - fastställande av antalet övriga förbundsstyrelseledamöter

 - val av övriga förbundsstyrelseledamöter

 - val av två revisorer, två personliga suppleanter för var och en av 
revisorerna 

 - val av valberedning, varav en sammankallande

 - val av suppleanter till valberedningen

 - övriga i föredragningslistan upptagna ärenden

3:62 Förbundsmötet får endast behandla motion om den är avgiven 
skriftligen av förening och inkommen till SRAT senast den 15 
mars det år ordinarie förbundsmöte ska sammanträda.

3:63 Förbundsstyrelsen ska yttra sig över motion.
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3:64 Endast medlemmar i SRAT kan väljas till, samt inneha, förtroen-
deuppdrag för SRAT. Det gäller inte auktoriserade revisorer.

3:7 Hedersbetygelser

3:71 På förslag från förbundsstyrelsen, genom motion, eller på förslag 
från valberedningen kan förbundsmötet utse hedersledamot i 
SRAT:s förbundsstyrelse eller hedersmedlem i SRAT.

3:8 Ärenden vid extra förbundsmöte

3:81 Vid extra förbundsmöte får endast behandlas det eller de ären-
den som föranlett det extra förbundsmötets sammanträde.

4 Förbundsstyrelse
4:1 Förbundsstyrelsens säte och ansvar

4:11 Förbundsstyrelsen, som har sitt säte i Stockholm, är ansvarig för 
ledningen av förbundets verksamhet i överensstämmelse med 
dessa stadgar och förbundsmötets beslut. 

4:2 Förbundsstyrelsens sammansättning

4:21 Förbundsstyrelsen består av ordföranden och det antal övriga le-
damöter, lägst 10 och högst 14, som fastställs av förbundsmötet.

4:22 Ordinarie förbundsmöte väljer ordförande och ledamöter. Om 
hela antalet ledamöter, som fastställs enligt punkt 4:21, ej väljs på 
förbundsmötet ankommer det på ett extra förbundsmöte att vid 
behov, efter samråd med valberedningen, välja dessa ledamöter.

4:23 Fyllnadsval för ledamöter som avgår ur styrelsen sker vid extra 
förbundsmöte. Sådant extra förbundsmöte kan hållas per capsu-
lam. 

4:3 Mandattid

4:31 Förbundsstyrelsens ledamöter väljs för tiden från avslutningen 
av det ordinarie förbundsmöte där valet sker till och med nästa 
ordinarie förbundsmöte.
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4:4 Förbundsstyrelsens uppgifter

4:41 Förbundsstyrelsen ska genom att verkställa förbundsmötets 
beslut och bereda dess ärenden och genom att besluta om och 
genomföra åtgärder som främjar SRAT:s och föreningarnas in-
tressen leda SRAT:s verksamhet då förbundsmötet inte är samlat. 
Förbundsstyrelsen äger rätt att adjungera tillfällig ledamot med 
eller utan rösträtt vid exempelvis förfall för ordinarie ledamot.

4:42 Förbundsstyrelsen ska senast den 15 april efter avslutat verksam-
hetsår avge verksamhetsberättelse för det avslutade året.

4:5 Förbundsstyrelsens sammanträden

4:51 Förbundsordföranden ska kalla förbundsstyrelsen till samman-
träde minst fyra gånger per år.

4:52 Vid förbundsstyrelsens sammanträden ska föras protokoll.

4:6 Beslut

4:61 Förbundsstyrelsen beslutar med enkel majoritet. För besluts 
giltighet krävs dock att fler än hälften av antalet ledamöter i för-
bundsstyrelsen deltar i beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden 
utslagsröst.

5 Kansli
5:1 För SRAT:s verksamhet ska finnas ett kansli.

5:2 Förbundsstyrelsen anställer och entledigar chef för kansliet och 
annan tjänsteman. Förbundsstyrelsen beslutar om löner och 
andra anställningsvillkor för all personal vid kansliet.

5:3 Förbundsstyrelsen fastställer instruktioner för kansliets verksam-
het.

6 Ordförandekonferens
6:1 Ordförandekonferenser är rådgivande och hålls enligt förbunds-

styrelsens bestämmande då denna vill inhämta föreningarnas 
uppfattning och ge dessa informationer. Ordförandekonferenser 
ska även hållas då minst 1/4 av SRAT:s föreningar begär detta.
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7 Valberedning
7:1 För beredning av val av ordförande, förbundsstyrelseledamöter 

och revisorer ska finnas en valberedning.

7:2 Valberedningen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter varav en är 
sammankallande samt fyra suppleanter. 

7:3 Valberedningens ledamöter väljs liksom sammankallande av 
ordinarie förbundsmöte.

7:4 Om ordinarie ledamöter och suppleanter avgår kan fyllnadsval 
förrättas av ett extra förbundsmöte.

7:5 Valberedningen ska överlämna sitt förslag till förbundsstyrelsen 
senast fyra veckor före ordinarie förbundsmöte och senast tre 
veckor före extra förbundsmöte.

8 Revisorer, räkenskaper med mera 
8:1 Revisorer

8:11 För fortlöpande granskning av förbundsstyrelsens räkenskaper 
och förvaltning ska finnas två revisorer varav minst en är auktori-
serad.

8:12 För varje revisor ska finnas två personliga suppleanter, som inträ-
der i den ordning de valts.

8:13 Revisorer och suppleanter väljs av ordinarie förbundsmöte för de 
närmast efter förbundsmötet följande kalenderåren.

8:14 Revisorerna ska senast den 1 maj det år ordinarie förbundsmöte 
ska sammanträda avge revisionsberättelse till förbundsmötet.

8:2 Verksamhetsår

8:21 SRAT:s verksamhetsår sammanfaller med kalenderåret.

8:3 Medlemsavgifter

8:31 Förbundsmötet fastställer medlemsavgifter till SRAT.
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8:4 Fonder, fondavsättning och extra uttaxering

8:41 Förbundsmötet fastställer stadgar för SRAT:s fonder.

8:42 Förbundsstyrelsen äger rätt att under löpande förbundsmötes-
period besluta om förändring av konfliktfondsavsättning eller om 
extra uttaxering till följd av konflikt, vid konfliktrisk eller på grund 
av beslut av Saco:s förhandlingsorgan.

9 Stadgeändring
9:1 Ändring av dessa stadgar beslutas av förbundsmötet, som också 

ska besluta om tidpunkten för ändringens ikraftträdande.

9:2 För stadgeändring krävs beslut med 2/3 majoritet av antalet 
närvarande ombud eller beslut med enkel majoritet av antalet 
närvarande ombud vid två på varandra följande förbundsmöten 
varav minst ett ordinarie.

9:3 För ändring av bestämmelserna i 10:1 gäller vad som enligt 10:1 
gäller för upplösning av SRAT.

10 Upplösning
10:1 För upplösning krävs beslut med 2/3 majoritet vid två på varan-

dra följande förbundsmöten varav minst ett ordinarie.

 Vid det senare av dessa förbundsmöten ska avgöras hur SRAT:s 
tillgångar ska disponeras efter upplösningen.

11 SRAT:s medlemsföreningar
11:1 Villkor för medlemskap

11:11 Förening ska verka för att omfatta alla arbetstagare inom sitt 
verksamhetsområde.

11:12 Förening ska stå öppen för alla som uppfyller dess villkor för 
medlemskap.
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11:13 Förening bör omfatta även studerande inom sitt verksamhets-
område.

11:2 Beslut om inträde

11:21 Förening inträder som medlem genom beslut av SRAT:s för-
bundsstyrelse. Förening får ej beviljas inträde i SRAT utan att 
befintlig SRAT-förening inom berört verksamhetsområde ger sitt 
godkännande.

11:3 Utträde

11:31 Medlemskap upphör efter föreningens skriftliga uppsägning vid 
utgången av kalenderåret efter det år då uppsägningen sker. 
Förening ska dock, om särskilda skäl föreligger, omedelbart be-
viljas utträde om föreningen kan lämna godtagbar garanti för 
att förbundet ej gör någon ekonomisk förlust på grund av det 
omedelbara utträdet. SRAT:s förbundsstyrelse beviljar utträde i 
sistnämnda fall.

11:4 Uteslutning

11:41 Förbundsmötet kan besluta om uteslutning av förening om för-
eningen genom uppsåtligt åsidosättande av SRAT:s stadgar eller 
beslut allvarligt skadat SRAT, Saco eller annan förening eller på 
annat sätt grovt åsidosatt lojaliteten enligt 11:51. För sådant beslut 
erfodras 2/3 majoritet av hela antalet ombud till förbundsmötet. 
Föreningsmedlem kan efter samråd med berörd förening ute-
slutas av förbundsstyrelsen om han/hon bryter mot förbundets 
värderingar som de uttrycks i 1:1.

11:42 Innan förbundsmötet behandlar frågan om uteslutning av fören-
ing ska förbundsstyrelsen bereda föreningen tillfälle att yttra sig 
om den föreslagna uteslutningen.

11:5 Förhållandet mellan SRAT och dess medlemsföreningar

11:51 Förening ska följa SRAT:s beslut och respektera dess åtgärder.

11:6 Garantiförbindelse, fondavsättning

11:61 Förening ska till SRAT avge garantiförbindelse, som förbinder 
föreningen att efter anfordran från SRAT vid konflikt omedelbart 
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ställa det av SRAT fastställda garantibeloppet till SRAT:s förfogan-
de.

11:7 Förenings stadgar

11:71 Förenings stadgar ska föreskriva, att dess medlemmar ska vara 
lojala mot sin förening, följa föreningens anvisningar och respek-
tera dess beslut. 

 Stadgarna ska vidare innehålla bestämmelser som innebär att 
åtgärd, som medlem vidtar på grund av tjänsteåliggande eller 
yrkesplikt, inte kan läggas honom/henne till last som bristande 
lojalitet.

11:72 Förenings stadgar ska innehålla förbundets värderingar som de 
uttrycks i 1:1.

11:73 Förenings stadgar ska ålägga förenings styrelse att besluta om 
förändring av avsättning till förenings konfliktfond om beslut om 
detta fattas av SRAT. Förenings stadga ska vidare ålägga fören-
ings styrelse att under samma förutsättningar besluta om extra 
uttaxering eller på annat vis ställa motsvarande konfliktmedel till 
förfogande.

11:74 Förenings stadgar ska föreskriva, att medlem äger rätt att tillhöra 
Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa (AEA) om han/hon 
uppfyller AEA:s villkor för medlemskap.

11:75 Förenings stadgar ska föreskriva att medlem beviljas utträde 
efter skriftlig anmälan, att utträdet sker minst en månad efter 
utgången av den kalendermånad under vilken den skriftliga ut-
trädesanmälan inkommit samt att redan inbetalade medlems-
avgifter inte återbetalas.

11:76 Förenings stadgar ska innehålla följande bestämmelse:

 Medlem får inte samtidigt vara medlem i annat förbund eller 
annan facklig organisation (frånsett lokalt samverkansorgan) om 
inte dubbelanslutningsavtal finns mellan SRAT och berört för-
bund eller förening. 

11:77 Förenings stadgar ska föreskriva att ny medlem inte äger rätt 
att erhålla individuell facklig service från föreningen eller SRAT 
rörande problem som uppkommit innan eller vid tidpunkten för 
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inträdesansökan. SRAT:s förbundsstyrelse kan dock bevilja un-
dantag om särskilda skäl föreligger.

11:78 Förenings stadgar, samt ändringar av sådana, ska godkännas av 
SRAT:s förbundsstyrelse.

11:79 Förenings stadgar ska innehålla bestämmelser om att om fören-
ing upplöses ska dess konfliktfond inbetalas till förbundet. Om 
förening upplöses för att ombildas till ny förening inom SRAT ska 
fonden överföras till den nya föreningen.

11:8 Information till SRAT

11:81 Förening ska informera SRAT om viktigare förhållanden inom sitt 
verksamhetsområde.
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Stadgar för SRAT:s förbundsfond
Att gälla från och med 1991-06-12

1. Ändamål

Fonden ska i första hand komplettera föreningarnas konfliktmedel så 
att på SRAT ställda krav på konfliktmedel kan uppfyllas.

Fondens medel, vilka tillhör förbundet, ska därutöver utgöra reservka-
pital för förbundet.

2. Beslut om utnyttjande 

Beslut om utnyttjande av fonden fattas av förbundsstyrelsen.

3. Avsättning

Fonden tillföres ett av förbundsmötet fastställt belopp per medlem 
och månad.

4. Förvaltning

Fondens medel placeras enligt förbundsstyrelsens bestämmande.

5. Avkastning

Fondens avkastning tillfaller fonden.

6. Ändring

För ändring eller tillägg till dessa stadgar gäller samma bestämmelser 
som för ändring av förbundets stadgar.
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Stadgar för SRAT:s direktanslutna  
medlemmars fond (DA-fonden)
Att gälla från och med 1991-06-12

1. Ändamål

DA-fonden utgör konfliktfond för SRAT:s direktanslutna medlemmar 
och ska ha en storlek som fastställes av SRAT:s förbundsstyrelse och 
som grundar sig på förbundsmötets beslut.

2. Avsättning

DA-fonden tillföres årligen ett av SRAT:s förbundsstyrelse fastställt 
belopp som grundar sig på förbundsmötets beslut.

3. Avkastning

DA-fondens avkastning överförs till SRAT:s förbundsfond.

4. Förvaltning

DA-fondens medel placeras enligt förbundsstyrelsens bestämmande.

5. Ändring

För ändring eller tillägg till dessa stadgar gäller samma bestämmelser 
som för ändring av förbundets stadgar.
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Reglemente för SRAT:s konfliktfond
Att gälla från och med 1991-06-12, rättad 1994-06-04

1. Definition

SRAT:s konfliktfond utgörs av föreningarnas till SRAT garanterade kon-
fliktfonder jämte SRAT:s direktanslutna medlemmars fond, DA-fon-
den, samt i förekommande fall dispensmedel garanterade av SRAT.

2. Ändamål

SRAT:s konfliktfond är dels en konfliktfond som ska täcka garantiåta-
ganden gentemot Saco:s förhandlingsorgan dels en konfliktfond som 
ska finansiera förbundskonflikter.

3. Avsättning

Avsättning till SRAT:s konfliktfond görs enligt beslut av SRAT:s för-
bundsmöte eller enligt beslut av SRAT:s förbundsstyrelse som grundar 
sig på förbundsmötets beslut.

4. Finansiering av konflikter 

Finansiering av konflikt sker, oavsett vilken arbetsmarknadssektor 
som drabbas av konflikten, med en procentuell fördelning av konflikt-
kostnaderna. Fördelningen görs efter den procentuella andel som 
respektive föreningsfond och DA-fonden utgör av hela SRAT:s kon-
fliktfond. Beräkningsmetoden utgår från den summa respektive fond 
skulle ha innan en eventuell dispens medgivits.

5. Inbetalning av konfliktmedel 

Förening ska inbetala konfliktmedel till SRAT enligt de principer som 
anges i punkt 4 och med det belopp som SRAT bestämmer. Tidsfrister 
för inbetalning av konfliktmedel fastställes av förbundsstyrelsen i sam-
band med att garantiförbindelse upprättas.

6. Ändringar av reglementet 

Ändringar av reglementet görs av SRAT:s förbundsmöte.
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