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STADGAR FÖR SVENSK FLYGTEKNIKERFÖRENING
§ 01 ÄNDAMÅL
Svensk Flygteknikerförening är en politiskt obunden fackförening inom SACO-förbundet
SRAT för flygtekniker och har till uppgift
att

tillvarata medlemmarnas ekonomiska, sociala och yrkesmässiga intressen
genom avtal och överenskommelser,

att

främja medlemmarnas intressen även genom att samarbeta med andra nationella
och internationella organisationer,

att

verka för upprätthållande av en kunnig och ansvarskännande yrkeskår,

att

stärka solidaritetskänslan och befordra gott kamratskap medlemmarna emellan.

§ 02 ORGANISATION
Föreningens verksamhet utövas genom
a.

Föreningsmöte.

b.

Föreningsstyrelse.

c.

Lokalavdelningar och kontaktmän.

§ 03 MEDLEMSKAP
a. Medlemskap i föreningen kan beviljas Flygtekniker med ett, i Sverige, giltigt certifikat för
luftfartygsunderhåll. Med certifikat menas EASA del 66 Aircraft Maintenance License (AML)
eller motsvarande.
b. Föreningens kassör skall granska och tillstyrka ansökan om medlemskap innan detta kan
beviljas av föreningsstyrelsen.
c. Medlem som inte är yrkesaktiv som flygtekniker i Sverige äger rätt att söka passivt
medlemskap.
d. Passivt medlemskap liksom avgift beviljas och fastställes av föreningsstyrelsen.
e. Medlem skall, om han/hon blir avtals,- sjuk- eller ålderspensionär, beviljas passivt medlemskap.
Sjukpensionärer är avgiftsbefriade.
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§ 04 MEDLEMS SKYLDIGHETER OCH RÄTTIGHETER
Det åligger medlem att verka för föreningens sammanhållning och utveckling. Medlem få inte
samtidigt vara ansluten till annat förbund eller förening inom SACO utan att
dubbelanslutningsavtal finns mellan SRAT och berört förbund eller förening. Medlem får ej
heller vara ansluten till annan facklig organisation utanför SACO.
Svensk Flygteknikerförening SFF är en organisation, vars verksamhet bygger på värderingar
som kännetecknar en rättstat, 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 de grundläggande friheterna.
Medlem som bryter mot föreningens stadgar eller värderingar kan uteslutas.
Ny medlem äger inte rätt att erhålla individuell facklig service från SFF / SRAT:s rörande
problem som uppkommit redan vid tiden för inträdesansökan. SFF / SRAT:s styrelser kan dock
bevilja sådan service från SRAT om särskilda skäl föreligger.
Medlem är skyldig
att

följa dessa stadgar och med stöd av dem fattade beslut,

att

iaktta lojalitet mot föreningen,

att

på arbetsmarknaden och andra fackliga sammanhang uppträda lojalt och i enlighet
med god sed,

Medlem äger rätt
att

tillhöra Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa AEA om medlemmen
uppfyller AEA:s villkor.

§ 05 UTTRÄDE
Medlem äger efter skriftlig anmälan utträde ur föreningen. Utträde sker en månad efter
utgången av den kalendermånad under vilket skriftlig anmälan skett, såvida föreningsstyrelsen
icke medgiver undantag. Medlem som utträder ur föreningen mister all rätt till föreningens
medel.

§ 06 UTESLUTNING
Medlem kan av föreningsmötet eller föreningsstyrelsen uteslutas om han
a.

handlat i strid mot § 4 i dessa stadgar,

b.

på annat sätt skadat föreningens eller yrkeskårens anseende,

c.

trots anmaning ej betalt förfallen medlemsavgift eller annan avgift.
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Innan fråga om uteslutning, som avgörs av föreningsstyrelsen, kan verkställas skall medlemmen
samt ledamöter för den lokalavdelning han tillhör beredas tillfälle att yttra sig. Medlem som
utesluts ur föreningen mister all rätt till föreningens medel.

§ 07 AVGIFTER
Verksamheten finansieras av på föreningsmötet anvisade medel. Avgiftens storlek fastställs av
föreningsmötet.

§ 08 ORDINARIE FÖRENINGSMÖTE
Föreningsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie föreningsmöte skall hållas
vart tredje år före november månads utgång på plats som bestäms av föreningsstyrelsen.
Föreningsmötet består av ombud utsedda av lokalavdelningarna, varvid skall beaktas att
styrelseledamot eller suppleant i SFF:s styrelse inte deltar i beslut om ansvarsfrihet för
styrelsen. Lokalavdelningarna får utse suppleanter för ombuden, dock ej fler än ombuden.
Föreningsmötet är offentligt, om inte föreningsmötet för behandling av viss fråga beslutar
annat. Vid behandling av sådan fråga får endast styrelseledamöter och ombud delta.
Styrelsen skall senast tre månader före föreningsmötet fastställa det antal ombud som
lokalavdelningarna får utse.
Styrelsen skall tilldela lokalavdelning ett ombudsmandat för varje påbörjat tjugofemtal
medlemmar i lokalavdelningen vid utgången av året före det då föreningsmötet sammanträder.
Styrelsen får dock ej tilldela en lokalavdelning så många ombudsmandat att lokalavdelningen
kan utse hälften eller fler av hela antalet ombud till föreningsmötet.
Kallelse skall sändas till varje ombud senast åtta veckor före ordinarie föreningsmöte. Motion
och ärende, som skall behandlas på ordinarie föreningsmöte, skall vara styrelsen tillhanda
senast sex veckor före mötet.
Styrelsen skall yttra sig över motion. Dagordning samt ordinarie föreningsmöteshandlingar
skall utsändas till varje ombud senast två veckor före ordinarie föreningsmöte. Vid ordinarie
föreningsmöte skall förutom val av mötesfunktionärer följande behandlas
01.

Mötets behöriga utlysande och kallelse.

02.

Styrelsens berättelse.

03.

Revisorernas berättelse.

04.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

05.

Fastställande av budget.

06.

Val av ordförande.
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07.

Val av styrelseledamöter.

08.

Val av revisorer och suppleanter.

09.

Val av valberedning för nästkommande föreningsmöte.

10.

Val av ombud till SRAT:s förbundsmöte.

11.

Val av personliga suppleanter till SRAT:s förbundsmöte.

12.

Inkomna motioner och ärenden.

§ 09 EXTRA FÖRENINGSMÖTE
Extra föreningsmöte skall hållas om styrelsen eller minst 30 % av medlemmarna med angivande
av ärende det begär. Om minst två lokalavdelningsstyrelser skriftligt yrkar extra föreningsmöte
för behandling av visst ärende skall sådant möte hållas. Extra föreningsmöte skall hållas inom
trettio dagar efter framställan. Kallelse och föredragningslista skall senast femton dagar efter
det att yrkandet om extra föreningsmöte inkommit till styrelsen.

§ 10 a STYRELSEN
Styrelsen består av minst fyra och högst femton ordinarie ledamöter jämte minst tre och högst
fjorton suppleanter.
Styrelsen är beslutsför när minst fyra ledamöter är närvarande. När endast fyra ledamöter är
närvarande fordras enighet för beslut.
Ledamöternas mandattid är tre år.
Styrelsen åligger bl a
att

verkställa av föreningsmötet fattade beslut

att

verka i enlighet med de riktlinjer som beslutats av föreningsmöte eller av
styrelsen samt att upprätthålla en uppdaterad policymanual där beslut om
riktlinjer för styrelsen införs

att

besluta om ändringar i policymanualen utom i de fall beslutet är fattat av
föreningsmötet

att

sammankalla ordinarie och extra föreningsmöte

att

ansvara för föreningens ekonomi och förvalta dess angelägenheter i övrigt

att

handlägga förhandlings- och andra fackliga frågor som berör föreningens intresse

att

utse föreningens representanter i särskilda organ
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§ 10 b FYLLNADSVAL
Fyllnadsval kan genomföras i fall då ledamot eller suppleant inte längre har en bestående
möjlighet att fullfölja sitt uppdrag. Valberedningen beslutar om fyllnadsval och väljer
ersättare. Valberedningen ska vara enig i sitt beslut annars krävs ett extra föreningsmöte för
fyllnadsval.

§ 11 LOKALAVDELNINGAR
På enskilda arbetsplatser utses lokalstyrelser eller kontaktmän. Stadgar och instruktioner för
lokalstyrelser och kontaktmän skall godkännas av föreningsstyrelsen.

§ 12 RÄKENSKAPER OCH REVISORER
Föreningens räkenskaper per den 31 december skall varje år sammanföras i fullständigt bokslut,
som skall vara verkställt senast 30 april året efter. Revision skall varas verkställd och
revisionsberättelse upprättad senast 30 juni samma år efter det att fullständigt bokslut
verkställts. Revisionsberättelsen skall innehålla förslag angående styrelsens ansvarsfrihet.
Revisionsberättelsen skall avges till föreningsmötet. Fortlöpande granskning av räkenskaperna och förvaltning skall utföras av föreningens revisorer.

§ 13 VALBEREDNING
För beredning av val av styrelseledamöter skall finnas en valberedning. Valberedningen väljs
av ordinarie föreningsmöte för tre år.

§ 14 RÖSTRÄTT
Vid föreningsmöte har varje närvarande ombud en röst. Omröstning sker öppet om icke
närvarande ombud påyrkar sluten omröstning. Beslut sker med enkel majoritet om inte
stadgarna föreskriver annat. Vid lika röstetal äger fungerande ordförande utslagsröst utom vid
val där lotten skiljer sig.

§ 15 GARANTIFÖRBINDELSE
Föreningen skall till SRAT avge garantiförbindelse som förbinder föreningen att efter anfordran
från SRAT vid konflikt omedelbart ställa det av SRAT fastställda garantibeloppet per medlem
till SRAT:s förfogande. Föreningsstyrelsen får vid befarad eller pågående konflikt omedelbart
besluta om extra avgift för konfliktkostnader.
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§ 16 BEREDSKAPSFOND
Inom föreningen skall finnas en föreningsägd beredskapsfond för täckande av föreningens
garantiåtagande gentemot SRAT. För fonden skall finnas särskilda stadgar som skall fastställas
av föreningsmötet.

§ 17 STADGEÄNDRING
Föreningsmötet beslutar om ändring av dessa stadgar och tidpunkten för ändringens
ikraftträdande. Beslut om ändring fattas vid föreningsmöte om ändring biträdes av 3 / 4 av de
närvarande ombuden eller med enkel majoritet vid två på varandra följande föreningsmöten,
varav det ena kan vara extra föreningsmöte. Innan stadgeändring träder i kraft skall denna
godkännas av SRAT:s förbundsstyrelse.

§ 18 UPPLÖSNING
För upplösning av föreningen erfordras beslut med minst 3 / 4 majoritet vid två på varandra
följande föreningsmöten, varav det ena kan vara extra föreningsmöte. Vid det senare av dessa
möten skall avgöras hur föreningens tillgångar skall disponeras efter upplösningen.

§ 19 FÖRENINGENS SKYLDIGHET GENTEMOT SRAT
Föreningen




skall vara lojal mot förbundet,
skall respektera SRAT:s beslut och åtgärder
skall informera SRAT om viktigare förhållanden
verksamhetsområde.

Föreningens stadgar samt ändring av sådana skall godkännas av SRAT:s styrelse.
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inom

sitt

STADGAR FÖR SVENSK FLYGTEKNIKERFÖRENINGS
FÖRENINGSFOND
§ 01 ÄNDAMÅL
Fonden ska i första hand användas för extra ordinära kostnader som ligger utanför budget.
§ 02 BESLUT OM UTNYTTJANDE
Beslut om utnyttjande av fonden skall fattas av styrelsen.
§ 03 AVSÄTTNING
Avsättning till fonden sker genom eventuellt överskott av resultat. Belopp beslutas av styrelsen.
§ 04 FÖRVALTNING
Fondens medel placeras enligt styrelsens bestämmande
§ 05 AVKASTNING
Årliga avkastningen skall per automatik återinvesteras i ovan nämnda fond.
§ 06 ÄNDRING
För ändring eller tillägg till dessa stadgar gäller samma bestämmelser som för ändring av
föreningens stadgar.
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STADGAR FÖR SVENSK FLYGTEKNIKERFÖRENINGS
BEREDSKAPSFOND
§ 01 ÄNDAMÅL
Ändamålet med föreningens beredskapsfond är att säkerställa de ekonomiska åtaganden som
SFF åtagit sig gentemot SRAT i händelse av konflikt.

§ 02 AVSÄTTNING
Beredskapsfonden tillförs ett av föreningen fastställt belopp per medlem och månad.

§ 03 FÖRVALTNING
Beredskapsfondens medel förvaltas av föreningsstyrelsen. Medlen skall placeras på sådant sätt
att de blir räntebärande och finns disponibla när så erfordras.

§ 04 AVKASTNING
Beredskapsfondens avkastning ingår i föreningens driftbudget.

§ 05 STADGEÄNDRING
Vid förändring av dessa stadgar gäller samma bestämmelser som vid förändring av föreningens
stadgar.

§ 06 UPPLÖSNING
Om förening som är medlem i SRAT beslutar om upplösning enligt stadgarna skall fonden
överföras till förbundet. Om förening upplöses för att ombildas till ny förening inom SRAT
skall fonden överföras till den nya föreningen.
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STADGAR FÖR SVENSK FLYGTEKNIKERFÖRENINGS
GÅVOFOND
§ 01 ÄNDAMÅL
Fondens medel skall användas för att ekonomiskt hjälpa medlem som utan egen förskyllan
blir avstängd utan lön eller suspenderad utan lön.

§ 02 UPPBYGGNAD
Fonden byggs upp med gåvor från medlemmar i SFF samt andra bidragsgivare.

§ 03 FÖRVALTNING
SFF:s styrelse förvaltar fonden.

§ 04 AVKASTNING
Fondens avkastning tillfaller fonden.

§ 05 BESLUT OM UTBETALNING
SFF:s styrelse skall pröva från fall till fall om medlem skall få ett lån eller en gåva ur fonden.
Styrelsen beslutar om lånets eller gåvans storlek samt om utbetalnings- och återbetalningsregler.

§ 06 ÖVERPRÖVNING
Har SFF:s styrelse beslutat enligt § 05 kan beslutet inte överprövas av ordinarie eller extra
föreningsmöte.

§ 07 STADGEÄNDRING
Föreningsmötet beslutar om ändring av dessa stadgar och tidpunkten för ändringens ikraftträdande. Beslut om ändring fattas vid föreningsmöte om ändring biträdes av 3/4 av de
närvarande ombuden eller med enkel majoritet vid två på varandra följande föreningsmöten,
varav det ena kan vara extra föreningsmöte.
§ 08 INSÄTTNING
Insättning sker på föreningens konto.
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STADGAR FÖR SVENSK FLYGTEKNIKERFÖRENINGS
LOSS OF LICENSE FÖRSÄKRING

§ 01 a
Försäkringen skall ingå i medlemsavgiften och är obligatorisk för samtliga medlemmar som
utan avbrott i mer än tre månader i följd under de senaste 24 månaderna betalat avgift till ”loss
of license” försäkringen.
§ 01 b
Avgiftsbefriad* medlem som tidigare kvalificerat sig till Loss of License enligt § 1 a omfattas
av försäkringen.

§ 02
Premien fastställs av SFF:s föreningsmöte för perioden till nästkommande föreningsmöte.

§ 03
Tillgångarna skall placeras på ett sådant att bästa möjliga avkastning uppnås samt att de finns
disponibla när så erfordras.

§ 04
Försäkringsbeloppet utbetalas med 1.0 x prisbasbeloppet (pbb) vid 20 års ålder.
Försäkringsbeloppet höjs årsvis med 0.4 pbb för att vid 30 års ålder uppgå till fem pbb, vilket
är det högsta belopp som utbetalas. Försäkringsbeloppet börjar att räknas ned vid 52 års ålder
med 0.6 pbb per år till 57 års ålder, därefter med 0.2 pbb per år för att vid 62 års ålder helt
upphöra att gälla.
§ 05
Försäkringen utfaller vid tillfälle då försäkrad på grund av medicinska skäl ej kan uppfylla
ställda krav för att vidmakthålla sin behörighet för yrket. Råkar försäkrad ut för ”loss of license”
skall det räknas från den dagen som den försäkrade ej längre kan utöva sitt yrke.

§ 06
Försäkringen gäller ej vid dödsfall.
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§ 07
Missbruk av alkohol eller andra droger skall ej räknas som medicinska skäl i denna försäkring
och föranleder således ingen rätt till försäkringens utbetalning.

§ 08
Vid tvist angående utbetalning av försäkringsbeloppet eller annan tvist i dessa villkor, har SFF:s
huvudstyrelse absolut suveränitet att bestämma.

§ 09
Medlem som utträder eller utesluts ur SFF kan ej ställa några ekonomiska eller andra krav på
denna försäkring.

§ 10
Medlem som inte fullgör sina inbetalningar av medlemsavgifter kan ej ställa några ekonomiska
eller andra krav på denna försäkring.

§ 11
Loss of license kan endast utbetalas en gång per medlem.

§ 12
Den som ansöker om medlemskap i föreningen skall vid anmodan från styrelsen uppvisa
läkarintyg. Utbetalning av ”loss of license” sker endast på grund av sådan medicinsk skada eller
sjukdom som ej fanns vid inträdet.
* Medlem som studerar för att få behörigheterna A, B1 eller B2 enligt EASA DEL 66 i en
godkänd DEL 147 organisation är avgiftsbefriad.
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STADGAR FÖR SVENSK FLYGTEKNIKERFÖRENINGS
SUPPORTERKLUBB
§ 01 ÄNDAMÅL
Svensk Flygteknikerförenings supporterklubb har till ändamål att hålla samman och informera
flygtekniker som exempelvis p g a längre utlandstjänstgöring eller pensionering väljer att
ansöka om medlemskap i supporterklubben.
Svensk Flygteknikerförenings supporterklubb är en fristående klubb inom SFF, och av den
anledningen omfattas inte klubben av SFF:s medlemskap i SRAT.

§ 02 ORGANISATION
Supporterklubbens verksamhet utövas genom SFF:s styrelse. Medlemmar registreras i SFF:s
register.

§ 03 MEDLEMSKAP
Medlemskap i supporterklubben kan beviljas passiva medlemmar som ej omfattas av AEA:s
arbetslöshetsförsäkring.
Medlemmar i SFF:s supporterklubb kan ej utnyttja SRAT:s försäkringar.

§ 04 MEDLEMS SKYLDIGHETER
Medlem är skyldig
att

följa dessa stadgar och med stöd av dem fattade beslut,

att

i övrigt följa SFF:s föreningsstadgar om det ej är i strid med SFF:s åtaganden
gentemot SRAT.

§ 05 FÖRVALTNING
Supporterklubbens medel förvaltas av föreningsstyrelsen.

§ 06 STADGEÄNDRING
SFF:s föreningsmöte beslutar om ändring av dessa stadgar och tidpunkten för ändringens
ikraftträdande. Beslut om ändring fattas vid föreningsmöte om ändring biträdes av 3/4 av de
närvarande ombuden eller med enkel majoritet vid två på varandra följande föreningsmöten,
varav det ena kan vara extra föreningsmöte.
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