STADGAR
FÖR

Lotsförbundet
Stadgarna reviderade enligt 2005 års kongressbeslut

STADGAR FÖR LOTSFÖRBUNDET
§1
UPPGIFT
Lotsförbundet är en sammanslutning av svenska lotsar med uppgift att tillvarata medlemmarnas
gemensamma intressen samt att såsom yrkesorganisation främja sjösäkerheten. Lotsförbundet
skall i ovan nämnda hänseende genom sina verkställande organ företräda medlemmarna och
föra deras talan.
l internationella sammanhang är Lotsförbundets namn Svenska Lotsförbundet.
§2
DEFINITION
Vid tillämpning av dessa stadgar skall, där ej annat uttryckligen anges, följande gälla:
De i organisationsplanen för Lotsförbundet och SRAT-L angivna distrikten är även valkretsar.
§3
ORGANISATION
(a)
Lotsförbundets verksamhet utövas av Kongressen, som är förbundets högsta beslutande
organ, samt av förbundsstyrelsen då Kongressen ej är samlad. Förbundets organisation
fastställes av Kongressen.
(b)
Förbundets lokala verksamhet utövas inom fem distrikt samt inom dessa ett antal
lokalföreningar.
Organisationsplan bifogas dess stadgar.
§4
MEDLEM OCH MEDLEMSKAP
(a)

Ansökan om medlemskap ingives till och avgöres av förbundsstyrelsen.

(b)

Aktiv medlem i Lotsförbundet skall även vara medlem i lokalförening.

(c)

Medlemskap som aktiv medlem i Lotsförbundet kan beviljas:

1)
2)

varje aktiv lots
varje person som antagits för utbildning till lots

(d)
Medlem som lämnat lotsningsverksamheten och dessa omständigheter inte är tillfälliga
avgår därmed som aktiv medlem i Lotsförbundet.

(e)

Medlem som omplaceras på grund av skada, sjukdom eller tvingande personlig
angelägenhet kan efter förbundsstyrelsens prövning kvarstå som aktiv medlem i
Lotsförbundet.

(f) Endast aktiv medlem har rösträtt och kan upprätthålla förtroendeposter inom
förbundet.
(g)
Det åligger medlem att lojalt verka för förbundets syften samt att lojalt medverka i av
förbundet fattade beslut. Åtgärd som medlem vidtar på grund av tjänsteåliggande eller
yrkesplikt skall dock inte betraktas som bristande lojalitet.
(h)
Medlem kan av förbundsstyrelsen om särskilda skäl föreligger helt eller delvis befrias
frän avgift.
(i)
Medlem som önskar utträda ur förbundet har att till förbundsstyrelsen göra skriftlig
anmälan härom. Utträde sker tre månader efter sådan anmälan såvida förbundsstyrelsen ej
medger kortare uppsägningstid.
(j)

Medlem kan av följande anledningar uteslutas:
Medlem som under tre månader underlåtit att erlägga av förbundet fastställd avgift eller som kränkt
eller motverkat förbundets syften eller begått svårare brott mot förbundets stadgar kan av förbundet
tillställas varning eller uteslutas ur förbundet.
Lotsförbundet 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.

Förbundsstyrelsen åligger att, i uteslutningsärende, begära förklaring av den berörde medlemmen som har
att senast inom trettio dagar inkomma härmed. Förbundsstyrelsen ska även inhämta berört distriktsråds
yttrande i ärendet innan beslut fattas. Den som uteslutits äger rätt att överklaga beslut i Kongress. Besvär
över sådant beslut skall skriftligen inlämnas till förbundsstyrelsen och vara denna tillhanda senast trettio
dagar efter det att medlemmen fick del av beslutet om uteslutning.
(k)

Icke medlem har inga rättigheter inom förbundet.

(1) Hedersordförande eller annan hedersledamot väljes vid Kongress på förslag av
förbundsstyrelsen.

§5
KONGRESS
Kongressen sammanträder vart tredje år på tid och plats som förbundsstyrelsen beslutar.
(a)
Kongressen består av kongressombuden, valda i enlighet med till dessa stadgar fogade
organisationsplan och valbestämmelser.

(b)
Vid Kongress skall närvara förutom kongressombuden även förbundsordföranden,
förbundsstyrelsen, såväl den sittande som den nyvalda samt förbundets revisorer. Alla
medlemmar såväl aktiva som passiva äger rätt att bevista Kongress.
(c)
Rösträtt vid Kongress tillkommer endast kongressombud. Suppleant som inträder för
ombud anses som ombud. Särskilt kallade till Kongress äger yttrande- och förslagsrätt.
Särskilt inbjudna till Kongress äger yttranderätt.
(d)
Kongressbeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som
mötesordföranden biträder i det fall han är röstberättigad. l annat fall och alltid vid val avgör
lotten.
Sluten omröstning skall ske om någon av kongressombuden så begär, varvid blank röst räknas
som icke avgiven röst och lotten avgör vid lika röstetal.

(e)
Inom respektive distrikt utses, bland kongressombuden, en representant med personlig
suppleant till valberedningen, som skall föreslå Kongressen kandidater till ordförande och
revisor.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen sammankallande. Kongressen fastställer förslaget eller
utser själv sammankallande i valberedningen.
Ledamot av valberedningen tillträder sin befattning omedelbart efter Kongress och fungerar
efter behov till och med nästa Kongress.
Valnämnden kan presentera sina förslag i form av ett av ledamöterna undertecknat protokoll
.
(f) Vid Kongress skall följande ärende förekomma.
1.
Upprop av röstberättigade kongressdeltagare samt fast- ställelse av valen till
kongressombud.
2.

Prövning av huruvida Kongressen sammankallats i behörig ordning.

3.
Val av mötesordförande, vice mötesordförande, mötessekreterare och vice
mötessekreterare.
4.
Val av två personer att jämte mötesordföranden justera Kongressens protokoll. Tillika
rösträknare.
5.

Fastställande av föredragningslista.

6.

Förbundets information.

7.

Föredragning av förbundsstyrelsens och revisorernas berättelser.

8.

Beslut angående ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen.

9.

Förbundets ekonomi, ersättningar och arvorden.

10.

Val av förbundsordförande.

11.

Val av förbundsrevisorer samt en suppleant för dessa

12.

Fastställande av valen till förbundsstyrelsen.

13.

Fastställande av sammankallande i valberedningen

14.

Motioner och propositionen.

Kallelse till Kongressen skall vara utfärdad senast tre månader före kongressdatum.
Propositioner till Kongress inlämnas av förbundsstyrelsen.
Motioner inlämnas av distriktsmöte, lokalförening och av enskild medlem om dennes motion
biträtts av distriktsmöte.
Motion till Kongress skall vara förbundsstyrelsen tillhanda senast två månader före
kongressdatum.
Föredragningslistan skall tillställas förbundsstyrelse, lokalföreningar och kongressombud senast
en månad före kongressdatum
Förbundsstyrelsen skall yttra sig över inkomna motioner.
§6
EXTRA KONGRESS
Extra Kongress sammankallas då förbundsstyrelsen eller revisorerna finner erforderligt eller då
över hälften av förbundets aktiva medlemmar skriftligen så begär, varvid skall anges de
huvudfrågor för vilkas behandling Extra Kongress begäres sammankallad.
Extra Kongress skall hållas senast två månader efter det Extra Kongress begärts.
Kallelse till Extra Kongress skall vara utfärdad senast tjugo dagar före kongressdatum.
Vid Extra Kongress skall ärendena 1 t o m 5 enligt § 5 ovan förekomma på föredragningslistan
och i övrigt inga andra ärenden än de för vilka Extra Kongress begärts.
Beträffande yttrande- förslags- och rösträtt gäller vad som stadgats för Kongress.
Uppstår genom beslut av Extra Kongress vakanser eller andra brister i förbundets funktioner
äger Extra Kongress fatta härav föranledda beslut. I övrigt har Extra Kongress samma
befogenheter som Kongress.
§7
FÖRBUNDSSTYRELSE

Förbundsstyrelsen består av förbundsordföranden och styrelseledamöter valda i enlighet med
till dessa stadgar fogade organisationsplan och valbestämmelser. Förbundsstyrelsen leder
förbundets verksamhet och är då Kongressen ej är samlad förbundets högsta beslutande organ.
Förbundsstyrelsen utser inom sig vice ordförande.
Förbundsstyrelsen utser sekreterare.
Förbundsstyrelsen beslutar med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.
För besluts giltighet erfordras dock att fler än hälften av antalet ledamöter i styrelsen deltar i
beslutet.

Kallelse till sammanträde med förbundsstyrelsen utfärdas av ordföranden.
Kallelse skall ske om minst två ledamöter det begär.
Förbundsstyrelsen skall besluta om vilka som skall teckna förbundet samt vilka som skall föra
förbundets talan.
§8
MEDLEMSAVGIFT, EKONOMI OCH REVISORER
Kongress fastställer medlemsavgiften. Förbundsstyrelsen beslutar om justeringar av avgiften
under kongressperioden.
Förbundets ekonomiska medel skall användas för den löpande verksamheten samt garantera
förbundets åtagande gentemot SRAT.
Medlen skall vara placerade på räntebärande konto och i finansiella instrument.
Förbundets räkenskaper skall den 31 december varje år sammanföras i fullständigt bokslut.
Bokslutet skall vara verkställt senast den 1 februari påföljande år, då räkenskaperna skall
överlämnas för granskning till revisorerna, vilka senast den 1 mars skall avge skriftlig berättelse
över granskningen, innehållande till- eller avstyrkan av ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen.
Revisorernas berättelser skall delges förbundsstyrelse, lokalföreningar och kongressombud.
§9
AVSTÄNGNING OCH AVSÄTTNING
Förtroendemän som med fog kan antas brista i redovisning eller förvaltning av förbundsmedel
kan omedelbart avstängas och avsättas i den ordning som nedan sägs. Den styrelse som
beslutar om avstängning har att i omedelbart samband med avstängningen föranstalta om
revision och annan undersökning varvid den eller de av avstängningen berörda har att avge
förklaring.

Ger revision eller undersökning anledning till att avstängningsbeslutet kvarstår skall samtliga
handlingar insändas till förbundsstyrelsen som har att besluta om avsättning och vad som i
övrigt kan vara av behov påkallat.
Förbundsordföranden och ledamot av förbundsstyrelse kan endast avstängas av revisorerna, om
de är eniga därom, och avsättas av Kongress eller Extra Kongress. Förbundsrevisor kan endast
avstängas och avsättas av Kongress eller Extra Kongress.
Är bristerna i redovisningen och förvaltningen av förbundsmedel av vittgående natur eller ett
flertal förtroendemän i central ställning däri inblandade bör, såvitt ej Kongress är närliggande,
Extra Kongress ta ställning till situationen.
§ 10
ALLMÄN OMRÖSTNING
I fråga av större vikt kan allmän omröstning företas. Allmän omröstning beslutas av Kongress,
Extra Kongress eller förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen skall även föranstalta om allmän
omröstning då mer än en tredjedel av förbundets aktiva medlemmar så begär.
Resultatet av allmän omröstning är bindande.

§ 11
STADGEÄNDRING
Beslut om ändring av dessa stadgar jämte bilagor skall fastställas av Kongress eller Extra
Kongress. För giltigt beslut erfordras minst två tredjedelars majoritet. För beslut om ändring
av § 12 skall gälla vad där stadgas.
§ 12
UPPLÖSNING AV FÖRBUNDET
För upplösning av förbundet erfordras att beslut härom fattas av två på varandra följande
Kongresser eller Extra Kongresser varvid besluten skall biträdas med minst två tredjedelars
majoritet. Om beslutet fattas på Kongress och Extra Kongress eller på två Extra Kongresser
skall minst ett år förflyta mellan dessa. Fattas beslut om upplösning skall samtidigt fastställas
hur det skall förfaras med förbundets tillgångar.
§ 13
BILAGOR
Till dessa stadgar hör följande bilagor:
nr 1 Organisationsplan för LF och SRAT-L
nr 2 Distriktsorganisation för LF och SRAT-L
nr 3 Valbestämmelser för LF och SRAT-L

Stadgarna reviderade enligt 2005 års kongressbeslut.

Bilagor

Bilaga 1

ORGANISATIONSPLAN FÖR LOTSFÖRBUNDET OCH SRAT-L
Följande distrikt inrättas, varje distrikt utgör en valkrets.
Inom varje distrikt inrättas lokalföreningar. För lokalförening som kan omfatta en eller flera platser
inom distriktet skall gälla av Lotsförbundet godkända stadgar.
Distriktets ledamot i förbundsstyrelsen samordnar det fackliga arbetet inom distriktet och svarar för
informationsflödet. Han skall vidare närvara vid lokalföreningens årsmöte.
Första valkretsen omfattar aktiva medlemmar vid följande lokalföreningar
a) Luleå
b) Skellefteå
c) Umeå/Ö-vik
d) Sundsvall
e) Gävle
Andra valkretsen omfattar aktiva medlemmar vid följande lokalföreningar
a) Stockholm
b) Mälaren/Landsort
Tredje valkretsen omfattar aktiva medlemmar vid följande lokalföreningar
a) Bråviken
b) Gotland
c) Smålandskusten
d) Hanöbukten
e) Öresund

Fjärde valkretsen omfattar aktiva medlemmar vid följande lokalföreningar
a) Halmstad
b) Göteborg

c) Marstrand
d) Lysekil
Femte valkretsen omfattar aktiva medlemmar vid följande lokalförening
a) Vänerns TO

Dessa bestämmelser tillhör Lotsförbundet och SRAT-L varför ändring får ske endast i den ordning, som
för ändring av stadgar föreskrivits

Bilaga 2
DISTRIKTSORGANISATION FÖR LOTSFÖRBUNDET OCH SRAT-L
§1
DISTRIKTSRÅD
Inom varje distrikt inrättas distriktsråd.
Distriktsrådet skall bestå av förbundsledamoten samt ordförandena i lokalföreningarna.
Ordförande och sammankallande i distriktsrådet är förbundsledamoten. Distriktsrådet skall
förbereda distriktsmöte och extra distriktsmöte samt vid behov handlägga fack- och
yrkesfrågor.
Beslutsprotokoll skall föras.
§2
DISTRIKTSMÖTE
Under en kongressperiod/sektionsmötesperiod skall hållas ett distriktsmöte fem till sex
månader före kommande kongress/sektionsmöte.
Protokoll skall föras och delges samtliga medlemmar inom distriktet samt Lotsförbundets
ordförande.
Vid varje distriktsmöte skall följande ärenden förekomma:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Upprättande av förteckning över närvarande aktiva medlemmar, övriga kallade inbjudna
Prövning om mötet kallats i behörig ordning
Val av mötesordförande och sekreterare
Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Fastställande av föredragningslista
Information
Val av ledamot i förbunds- och sektionsstyrelse

8. Val av kongress/sektionsmötesombud jämte suppleanter
9. Fastställande vem av kongress/sektionsombuden som skall vara distriktets
representant och suppleant i valberedningen vid kongress/sektionsmöte
10.

Val av ledamöter i distriktets valnämnd samt formerna för valnämndens arbete

11. Beslut om plats för nästa distriktsmöte
12.
Övriga ärenden, som SRAT, lotsförbundets styrelse, distriktets ledamot i styrelsen,
distriktsrådet hänskjutit till distriktsmötet, samt motion till kongress från lokalförening eller
enskild medlem förutsatt att motionen skriftligen tillställts distriktets styrelseledamot senast en
månad före mötet.
Motion från lokalförening inlämnas till kommande kongress.
Motion från enskild som bifallits av distriktsmöte, skall inlämnas till kommande kongress.
Endast närvarande aktiv medlem inom distriktet äger förslags- och rösträtt.
Andra närvarande äger yttranderätt.
Distriktsmöte kan fatta beslut i ärende, som uteslutande berör distriktet och inte kan ha någon
inverkan vare sig på annat distrikt, förbundet eller SRAT:s verksamhet och policy.
§3
EXTRA DISTRIKTSMÖTE
Extra distriktsmöte sammankallas då distriktsrådet så finner det erforderligt eller då över
hälften av distriktets aktiva medlemmar skriftligen så begär.
Distriktsrådet upprättar dagordning för Extra Distriktsmöte.
Protokoll skall föras och delges samtliga medlemmar inom distriktet samt LF-ordföranden.
§4
EKONOMI
Distriktets ekonomi fastställes av distriktsmötet.
Beslut, som kan medföra ekonomiska förpliktelser för medlemmarna, måste först ha tillstyrkts
av samtliga medlemmar inom distriktet samt LF-ordföranden. Dock svarar lotsförbundet för
reskostnader för distriktrådsledamöter och ledamöter i distriktets valnämnd i samband med
distriktsrådsmöten och distriktmöten.
§5
KALLELSER OCH MEDDELANDEN
Kallelser och meddelanden tillställes lokalföreningsordförandena för vidare befordran till
medlemmarna..

Kallelse till Distriktsmöte skall ske minst en månad före mötet och till Extra Distriktsmöte
senast 14 dagar före.
Föredragningslista till Distriktsmöte och Extra Distriktsmöte skall vara medlemmarna tillhanda
senast 14 dagar före respektive möte.

Bilaga 3

VALBESTÄMMELSER FÖR LOTSFÖRBUNDET OCH SRAT-L
§1
ALLMÄNT
Vid tillämpning av dessa valbestämmelser avses följande:
a)
i valbestämmelserna för LF, nämnda kongress, kongressombud och kongressperiod,
avses för SRAT-L omfatta sektionsmöte, sektionsmötesombud och sektionsmötesperiod.
b)

Förtroendevald inom LF avses inneha motsvarande förtroendeuppdrag inom SRAT-L.

c)

Val till dessa bestämmelser avser en kongressperiod. Nyval sker före varje Kongress.

d)

Kongressombudens mandattid omfattar tiden fr.o.m. en Kongress till nästa Kongress.

e)
Ledamot av förbundsstyrelse tillträder sin befattning omedelbart efter Kongress och
fungerar till och med nästa Kongress.
§2
VALNÄMND
Varje distrikt utser en valnämnd på minst tre personer.
Minst två lokalföreningar skall vara representerade.
§3
FÖRRÄTTNING AV VAL
a)

Valnämnden handlägger frågor som rör val av ledamot i förbundsstyrelsen och
kongressombud samt suppleanter till dessa i enlighet med distriktsmötets beslut.

b)

Distriktsmötet väljer och fastställer valen.

c)

Valen skall vara avslutade och valprotokollen upprättade så att protokollen kan
ingivas till förbundsstyrelsen senast fyra månader före kongressdatum.

d)

Varje valkrets har rätt att utse ett kongressombud jämte suppleanter för varje påbörjad
20-tal medlemmar, baserat på antalet medlemmar i distriktet den 1 juli året före
kongressåret.

e)

Distriktets lokalföreningsordförande är självskriven som kongressombud, såvida han ej
är vald till ledamot i förbundsstyrelsen. Vid behov göres fyllnadsval eller val mellan
distriktets lokalföreningsordföranden.

f)

Kongressombud och ledamot av lotsförbundets styrelse får ej vara en och samma
person.

g)

Val av ledamot i lotsförbundets styrelse ska ske före val av kongressombud.

h)

Förekommer lika röstetal vid dessa val avgör alltid lotten.

i)

Distriktsordförande kan, om behov föreligger, tillfälligt utse någon av distriktets
lokalföreningsordförande till sin ersättare vid förbundsstyrelsemöten. Vid permanent
frånvaro skall nyval ske inom distriktet.

STADGAR
FÖR

SRAT-LOTSSEKTIONEN (SRAT-L)
Stadgarna reviderade enligt 2002 år kongressbeslut

STADGAR FÖR SRAT-LOTSSEKTIONEN (SRAT-L)
§1
ÄNDAMÅL
SRAT-L är en facklig sammanslutning av svenska lotsar. Sektionen är ansluten till SRAT.
Sektionens uppgift är:
- att tillvarata medlemmarnas fackliga, ekonomiska och sociala intressen
- att verka för att medlemmarnas speciella sakkunskap tillvaratas i samhället.
§2
MEDLEMSKAP
Sektionen omfattar medlemmar i Lotsförbundet.
(a) Ansökan om medlemskap ingives till och avgöres av sektionsstyrelsen.
(b) Aktiv medlem i Lotssektionen skall även vara medlem i lokalförening.
(c) Medlemskap som aktiv medlem i Lotsektionen kan beviljas:
1 Varje aktiv lots
2 Varje person som antagits för utbildning till lots
(d) Medlem som lämnat lotsningsverksamheten och dessa omständigheter inte är
tillfälliga avgår därmed som aktiv medlem i Lotssektionen
(e) Medlem som omplaceras på grund av skada, sjukdom eller tvingande personlig
angelägenhet kan efter sektionsstyrelsens prövning kvarstå som aktiv medlem i
Lotssektionen.
(f) Endast aktiv medlem har rösträtt och kan upprätthålla förtroendeposter inom
sektionen.
(g) Det åligger medlem att lojalt verka för sektionens syften samt att lojalt medverka i av
sektionen fattade beslut.
(h) Medlem kan av sektionsstyrelsen om särskilda skäl föreligger helt eller delvis befrias
från avgift.
( i ) Medlem som önskar utträda ur sektionen har att till sektionsstyrelsen göra skriftlig
anmälan härom. Utträde sker tre månader efter sådan anmälan såvida sektionsstyrelsen ej
medger kortare uppsägningstid.

(j) Medlem kan av följande anledningar uteslutas:
Medlem som under tre månader underlåtit att erlägga av förbundet fastställd avgift eller som
kränkt
eller motverkat förbundets syften eller begått svårare brott mot förbundets stadgar kan av
förbundet
tillställas varning eller uteslutas ur förbundet.
Lotsförbundet 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.
Medlem som bryter mot förbundets stadgar eller värderingar kan uteslutas.
Förbundsstyrelsen åligger att, i uteslutningsärende, begära förklaring av den berörde
medlemmen som har att senast inom trettio dagar inkomma härmed. Förbundsstyrelsen ska
även inhämta berört distriktsråds yttrande i ärendet innan beslut fattas. Den som uteslutits
äger rätt att överklaga beslut i Kongress. Besvär över sådant beslut skall skriftligen
inlämnas till förbundsstyrelsen och vara denna tillhanda senast trettio dagar efter det att
medlemmen fick del av beslutet om uteslutning.
(k) Icke medlem har inga rättigheter inom sektionen.
(l) Hedersordförande eller annan hedersledamot väljes vid sektionsmöte på
förslag av sektionsstyrelsen.
(m) Medlem får inte samtidigt vara aktiv medlem i annat förbund eller förening inom SACO
(frånsett lokalt samverkansorgan) utan att dubbelanslutningsavtal finns mellan SRAT
och berört förbund eller förening.
(n)Ny medlem äger inte rätt att erhålla individuell facklig service från SRAT eller
föreningen rörande problem som uppkommit redan vid tidpunkten för
inträdesansökan om inte särskilda skäl föreligger. SRAT:s styrelse kan dock bevilja
sådan service om särskilda skäl föreligger.

§3
EKONOMI
Sektionen finansieras genom medlemsavgiften som inbetalas genom Lotsförbundet.
§4
MEDLEMS SKYLDIGHET
Medlem skall vara lojal mot sektionen, följa sektionens anvisningar, respektera dess beslut
och ingångna förhandlingsöverenskommelser samt verka för god sammanhållning. Medlem
äger rätt att tillhöra Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa (AEA) om han uppfyller
AEA:s villkor.

Åtgärd som medlem vidtar på grund av tjänsteåliggande eller yrkesplikt skall dock
inte betraktas som bristande lojalitet.

§5
SEKTIONSMÖTE
Sektionsmötet är SRAT-L:sektionens högsta beslutande organ. Sektionsmötet
sammanträder vart tredje år på tid och plats som sektionsstyrelsen beslutar.
(a) Sektionsmötet består av sektionsmötesombuden, valda i enlighet med till dessa stadgar
fogade organisationsplan och valbestämmelser.

(b) Vid sektionsmöte skall närvara förutom sektionsmötesombuden även
sektionsordföranden, sektionsstyrelsen, såväl den sittande som den nyvalda samt sektionens
revisorer. Alla medlemmar såväl aktiva som passiva äger rätt att bevista sektionsmöte.
(c)Rösträtt vid sektionsmöte tillkommer endast sektionsmötesombud. Suppleant som
inträder för ombud anses som ombud. Särskilt kallade till sektionsmöte äger yttrande- och
förslagsrätt. Särskilt inbjudna till sektionsmöte äger yttranderätt.
(d) Sektionsmötesbeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som
mötesordföranden biträder i det fall han är röstberättigad. I annat fall och alltid vid val avgör
lotten.
Sluten omröstning skall ske om någon av sektionsmötesombuden så begär varvid blank röst
räknas som icke avgiven röst och lotten avgör vid lika röstetal.
(e) Inom respektive distrikt utses, bland sektionsmötesombuden, en representant med
personlig suppleant till valberedningen, som skall föreslå sektionsmötet kandidater till
ordförande och revisorer. Sektionsstyrelsen utser bland dessa en sammankallande.
Sektionsstyrelsen föreslår sektionsmötet sammankallande. Sektionsmötet fastställer
förslaget eller utser själv sammankallande i valberedningen.
Ledamot av valberedningen tillträder sin befattning omedelbart efter Sektionsmöte och
fungerar efter behov till och med nästa Sektionsmöte.
Valnämnden kan presentera sina förslag i form av ett av ledamöterna undertecknat protokoll.
f) Vid sektionsmöte skall följande ärende förekomma:
1. Upprop av röstberättigade sektionsmötesdeltagare samt fastställelse av valen till
sektionsmötesombud.
2. Prövning huruvida sektionsmötet sammankallats i behörig ordning.
3. Val av mötesordförande, samt vice mötesordförande, mötessekreterare och vice
mötessekreterare.

4. Val av två personer att jämte mötesordföranden justera sektionsmötets protokoll. Tillika
rösträknare.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. Sektionens information.
7. Föredragning av sektionsstyrelsernas och revisorernas berättelser.
8. Beslut angående ansvarsfrihet för sektionsstyrelsen.
9. Sektionens ekonomi, ersättningar och arvorden.
10. Val av sektionsordförande.
11. Val av sektionsrevisorer samt en suppleant för dessa.
12. Fastställande av valen till sektionsstyrelsen.
13. Fastställande av sammankallande i valberedningen.
14. Motioner och propositioner.

Kallelse till sektionsmöte skall vara utfärdad senast tre månader före sektionsmötesdatum.
Propositioner till sektionsmöte inlämnas av sektionsstyrelsen.
Motioner inlämnas av distriktsmöte, lokalförening och av enskild medlem om dennes
motion biträtts av distriktsmöte.
Motion till sektionsmöte skall vara sektionsstyrelsen tillhanda senast två månader före
sektionsmötesdatum.
Föredragningslista skall tillställas sektionsstyrelse, lokalföreningar och sektions
mötesombud senast en månad före sektionsmötesdatum.
Sektionsstyrelsen skall yttra sig över inkomna motioner.

§7
EXTRA SEKTIONSMÖTE
Extra sektionsmöte sammankallas då sektionsstyrelsen eller revisorerna finner erforderligt
eller då över hälften av sektionens aktiva medlemmar skriftligen så begår, varvid skall anges
de huvudfrågor för vilkas behandling Extra sektionsmöte begäres sammankallad.
Extra sektionsmöte skall hållas senast två månader efter det Extra sektionsmöte begärts.

Kallelse till Extra sektionsmöte skall vara utfärdad senast tjugo dagar före
sektionsmötesdatum.
Vid Extra sektionsmöte skall ärendena 1 t o m 5 enligt § 6 ovan förekomma på
föredragningslistan och i övrigt inga andra ärenden än de för vilka Extra sektions möte
begärts.
Beträffande yttrande-, förslags- och rösträtt gäller vad som stadgats för sektionsmöte.

Uppstår genom beslut av Extra sektionsmöte vakanser eller andra brister i sektionens
funktioner äger Extra sektionsmöte fatta härav föranledda beslut. I övrigt har Extra
sektionsmöte samma befogenheter som sektionsmöte.
§8
SEKTIONSSTYRELSE
Sektionsstyrelsen består av sektionsordföranden och styrelseledamöter valda i enlighet med
till dessa stadgar fogade organisationsplan och valbestämmelser. Sektionsstyrelsen leder
sektionens verksamhet och är då sektionsmötet ej är samlat sektionens högsta beslutande
organ.
Sektionsstyrelsen utser inom sig vice sektionsordförande.
Sektionsstyrelsen utser sekreterare.
Sektionsstyrelsen beslutar med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.
För besluts giltighet erfordras dock att fler än hälften av antalet ledamöter i styrelsen deltar i
beslutet.

Kallelse till sammanträde med sektionsstyrelsen utfärdas av ordföranden. Kallelse skall ske
om minst två ledamöter det begär.
Sektionsstyrelsen skall besluta om vilka som skall teckna sektionen samt vilka som skall
föra sektionens talan.

§9
Se § 3.

§ 10
GARANTIFÖRBINDELSE
Sektionen skall till SRAT avge garantiförbindelse som förbinder sektionen att efter
anfordran från SRAT vid konflikt omedelbart ställa det av SRAT fastställda garantibeloppet
till SRAT:s förfogande.

Sektionsstyrelsen får vid befarad eller pågående konflikt besluta om extra avgift för
konfliktkostnader.
§ 11
BEREDSKAPSFONDEN
Inom sektionen skall finnas en sektionsägd beredskapsfond till täckande av sektionens
garantiåtaganden gentemot SRAT. För fonden skall finnas särskilda stadgar som skall
fastställas av sektionsmötet.

§ 12
ALLMÄN OMRÖSTNING
I fråga av större vikt kan allmän omröstning företas. Allmän omröstning beslutas av
sektionsmöte, extra sektionsmöte eller sektionsstyrelse. Sektionsstyrelsen skall även
föranstalta om allmän omröstning då mer än en tredjedel av sektionens aktiva medlemmar så
begär. Resultatet av allmän omröstning är bindande.

§ 13
STADGEÄNDRING

Beslut om ändring av dessa stadgar jämte bilagor skall fastställas av sektionsmöte eller Extra
sektionsmöte. För giltigt beslut erfordras minst två tredjedelars majoritet. För beslut om
ändring av § 14 skall gälla vad som stadgas.
§ 14
UPPLÖSNING AV SEKTIONEN
För upplösning av sektionen erfordras att beslut härom fattas av två på varandra följande
sektionsmöten eller Extra sektionsmöten varvid besluten skall biträdas med minst två
tredjedelars majoritet. Om beslutet fattas på sektionsmöte och Extra sektionsmöte eller på
två Extra sektionsmöten skall minst ett år förflyta mellan dessa. Fattas beslut om upplösning
skall samtidigt fastställas hur det skall förfaras med sektionens tillgångar.

§ 15
BILAGOR
Till dessa stadgar hör följande bilagor:
nr 1 Organisationsplan för LF och SRAT L
nr 2 Distriktsorganisation för LF och SRAT-L
nr 3 Valbestämmelser för LF och SRAT L

nr 4 Stadgar för SRAT-L:s beredskapsfond Bilagorna 1 - 3 finns i LF:s stadgar
Stadgarna reviderade enligt kongressbeslut 1990.

Bil. 4

STADGAR FÖR SRAT-L:s BEREDSKAPSFOND

ÄNDAMÅL
Ändamålet med sektionens beredskapsfond är att säkerställa de ekonomiska åtaganden som
sektionen har åtagit sig gentemot SRAT i händelse av konflikt.
§ 2.
AVSÄTTNING
Beredskapsfonden tillföres ett fastställt belopp per medlem och månad.
§3
FÖRVALTNING
Beredskapsfondens medel förvaltas av sektionsstyrelsen. Medlen skall placeras på sådant
sätt att de blir räntebärande och finns disponibla när så fordras.
§4
AVKASTNING
Beredskapsfondens avkastning ingår i sektionens driftbudget.
§5
ÄNDRING
För ändring av dessa stadgar gäller samma bestämmelser som för ändring av sektionens
stadgar.

