
 

 
 
 

Stadgar för föreningen SRAT Arbetsmarknad  
Antagna vid föreningens årsmöte 2021-11-16 

§ 1 Ändamål  

SRAT Arbetsmarknad (nedan benämnt Föreningen) är en partipolitiskt neutral sammanslutning av 
anställda eller på annat sätt verksamma i offentlig eller privat sektor och har arbetsuppgifter inom 
arbetsmarknadsområdet.  

Föreningen är en kontaktförening inom SRAT med uppgift att tillvarata medlemmarnas fackliga, 
ekonomiska och sociala intressen, bland annat genom att  
- utgöra remissinstans för SRAT i frågor som rör dess medlemmar  
- lämna underlag och upplysningar till SRAT i förhandlingsfrågor  
- främja medlemsrekrytering till SRAT  
- främja sammanhållning mellan medlemmarna  
- att bidra till att medlemmarna hålls informerade i fackliga frågor.  

SRAT (nedan benämnt Förbundet) 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. Föreningsmedlem som bryter mot förbundets stadgar 
eller värderingar kan uteslutas.  

§ 2 Medlemskap  

Medlemskap i Föreningen erhålls med automatik efter beviljande av medlemskap i Förbundet. 
Medlemskapet kvarstår även om medlemmen blir arbetslös eller vars anställning eller verksamhet av 
annan orsak upphör. Medlem kan efter ansökan stå utanför Föreningen trots kvarstående 
medlemskap i Förbundet om synnerliga skäl föreligger. Ett sådant beslut tas av förbundsstyrelsen 
efter samråd med Föreningen. 

Medlem äger rätt att tillhöra Akademikernas erkända arbetslöshetskassa (AEA), om han/hon 
uppfyller AEA:s villkor för medlemskap. Den som beviljas medlemskap i Förbundet anses uppfylla 
AEA:s villkor för medlemskap. 

§ 3 Medlems skyldighet  

Medlem ska vara lojal mot Föreningen, följa dess anvisningar och respektera dess beslut. Åtgärd som 
medlem vidtar på grund av tjänsteåliggande eller yrkesplikt ska dock inte betraktas som bristande 
lojalitet.  

Medlem ska meddela ändrade kontaktuppgifter till Förbundet. 

§ 4 Utträde  

Medlem utträder ur Föreningen i och med utträde ur Förbundet. Beslut om utträde fattas av 
Förbundet i enlighet med Förbundets stadgar.  



 

 

Medlem utträder ur Föreningen också i samband med övergång till annan förening inom Förbundet 
om inte synnerliga skäl föreligger för dubbelt föreningsmedlemskap.  
Utträde ur Föreningen kan också beviljas i enlighet med § 2.  

§ 5 Uteslutning  

Förbundet har efter samråd med Föreningen rätt att utesluta medlem om denna  
- inte inom föreskriven tid och inte heller efter påminnelse erlagt fastställda avgifter  
- handlat i strid mot § 3 i dessa stadgar  
- i övrigt i enlighet med Förbundets stadgar efter samråd med Föreningen.  

§ 6 Organisation  

Föreningen utövar sin verksamhet genom:  
- föreningsmöte (nedan benämnt årsmöte), ordinarie eller extra  
- styrelsen  
- ombud vid förbundsmöte eller annat organ inom Förbundet.  

§ 7 Årsmöte  

Föreningens högsta beslutande organ är ordinarie årsmöte eller extra årsmöte.  
Ordföranden väljs för ett år. Övriga ledamöter väljs så att hälften av styrelsen utses vartannat år för 
en mandatperiod av två år. Vid ojämnt antal ledamöter väljs halva antalet ledamöter plus en.  
Ordinarie årsmöte ska hållas varje år före november månads utgång. Kallelse till årsmötet ska skickas 
ut senast 14 dagar före mötet.  

Extra årsmöte ska hållas när styrelsen finner skäl därtill, när minst tio procent av medlemmarna så 
begär eller efter påfordran från förbundsstyrelsen. Extra årsmöte ska äga rum inom tre månader 
efter att Föreningens styrelse funnit skäl därtill eller inom tre månader efter att Föreningens styrelse 
fått kännedom om att minst tio procent av medlemmarna så begärt eller förbundsstyrelsen så 
påfordrat.  

Föreningens verksamhetsår sammanfaller med kalenderår.  

Dagordningen vid ordinarie årsmöte ska innehålla följande punkter:  
1. Mötets öppnande  
2. Val av ordförande för mötet  
3. Val av sekreterare för mötet  
4. Val av protokolljusterare tillika rösträknare  
5. Fråga om mötet är behörigen utlyst  
6. Val av föreningsordförande för ett år  
7. Beslut om antal ledamöter att väljas till styrelsen utöver fyllnadsval  
8. Val av styrelseledamöter  
9. Eventuella fyllnadsval  
10. Val av valberedning 
11. Inkomna motioner  
12. Styrelsens propositioner  
13. Mötets avslutande  

§ 8 Val  

Ordinarie årsmötes beslut liksom extra årsmötes beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal 
sker sluten votering och om röstetalet därefter fortfarande är lika har mötesordföranden utslagsröst.  



 

 

Uppstår vakans i Föreningens styrelse under pågående mandatperiod ska fyllnadsval genomföras av 
nästkommande ordinarie årsmöte. Fyllnadsval gäller för återstoden av mandatperioden.  
Vid val av valberedning ska en utses som sammankallande. 
Röstning med fullmakt medges inte vid ordinarie eller extra årsmöte. 

§ 9 Valberedning  

För beredning av val av ordförande och styrelseledamöter ska finnas en valberedning. 
Valberedningen ska bestå av minst två ledamöter varav en sammankallande.  
Valberedningen ska överlämna sitt förslag till styrelsen senast två veckor före ordinarie årsmöte eller 
extra årsmöte. Valberedningens ledamöter väljs liksom sammankallande av ordinarie årsmöte 

§ 10 Motioner  

Motioner till ordinarie årsmöte ska vara styrelsen tillhanda senast 7 dagar före mötet. 

§ 11 Styrelsen  

Föreningens styrelse består av ordföranden och lägst 4, högst 10 ledamöter.  
Styrelsen konstituerar sig och utser inom sig sekreterare och övriga funktioner den anser sig ha 
behov av.  
Ordföranden samt minst hälften av övriga ledamöter ska vara närvarande för att styrelsen ska vara 
beslutsför. Ordföranden har utslagsröst.  
Någon vice ordförande väljs inte. Skulle ordföranden lämna sitt uppdrag under pågående 
mandatperiod utser styrelsen inom sig en t.f. ordförande under resterande tid av mandatperioden.  
Skulle ledamot i styrelsen lämna sitt uppdrag under pågående mandatperiod ersättes han/hon vid 
nästkommande ordinarie årsmöte.  
Styrelsen äger rätt att till sig adjungera medlemmar och medarbetare från Förbundets kansli, dock 
utan rösträtt, om den så behöver.  

§ 12 Protokoll  

Protokoll ska föras vid såväl ordinarie årsmöte och extra årsmöte som styrelsemöten. Protokoll ska 
efter att de justerats sändas till Förbundets kansli.  

§ 13 Ekonomi  

Medlemmarna erlägger medlemsavgift till Förbundet. Avgiftens storlek fastställs av Förbundet.  
För Föreningens ekonomiska förvaltning gäller av Förbundet utfärdade riktlinjer.  

§ 14 Stadgeändring  

För ändring av Föreningens stadgar fordras beslut av ordinarie årsmöte med 2/3-dels majoritet. 
Stadgarna fastställs därefter av förbundsstyrelsen. Ändring av § 13 kan dock endast ske såsom vid 
upplösning enligt § 15.  

§ 15 Upplösning  

För upplösning av Föreningen fordras beslut med 2/3-dels majoritet av två på varandra följande 

årsmöten varav minst ett ska vara ordinarie årsmöte. 


