
 
 
 

 
 
Stadgar för SRAT-föreningen vid Sjöfartsverket 

gällande fr o m 2016-03-21 
 
 
Ändamål § 1 

 
Mom 1 SRAT-föreningen vid Sjöfartsverket är en partipolitiskt 
obunden sammanslutning av vid Sjöfartsverket anställda 
tjänstemän. 

 
Mom 2 Föreningen har till uppgift att bevaka samt genom samarbete och inbördes 
bistånd främja medlemmars ekonomiska, sociala och fackliga intressen. 
 
Mom 3 Föreningens 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. 
 

 
Medlemskap § 2 

 
Mom 1 Medlemskap i föreningen kan efter skriftlig ansökan beviljas av styrelsen. 
Medlemskap gäller från månadsskifte. 
 
Mom 2 Ny medlem äger inte rätt att erhålla individuell facklig service från 
föreningen eller SRAT rörande problem som uppkommit innan eller vid 
tidpunkten för inträdesansökan. SRAT:s förbundsstyrelse kan dock bevilja 
undantag om särskilda skäl föreligger. 
 
Mom 3 Föreningens medlemmar ska vara lojala mot föreningen, följa 
föreningens anvisningar och respektera dess beslut. 
Åtgärd, som medlem vidtar på grund av tjänsteåliggande eller yrkesplikt, 
inte kan läggas honom/henne till last som bristande lojalitet. 
 
Mom 4 Medlem får inte samtidigt vara medlem i annat förbund eller annan 
facklig organisation (frånsett lokalt samverkansorgan) om inte 
dubbelanslutningsavtal finns mellan SRAT och berört förbund eller 
förening. 
 
Mom 5 Medlem äger rätt att tillhöra Akademikernas Erkända 
Arbetslöshetskassa (AEA) om han/hon uppfyller AEA:s villkor för 
medlemskap. 
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Mom 6 Medlem som önskar utträda ur föreningen skall göra skriftlig anmälan till 
styrelsen. 
Utträde beviljas en månad efter utgången av den kalendermånad under vilken den 
skriftliga utträdesanmälan inkommit. Redan betalade medlemsavgifter återbetalas 
inte. 
 
Mom 7 Uteslutning av medlem kan beslutas av styrelsen i de fall då 
medlem har allvarligt brustit i sina förpliktelser mot föreningen. 

 
 
Organisation § 3 

 
Föreningens verksamhet utövas genom: 
1) Årsmötet (extra möte) - föreningens högsta beslutande organ. 
2) Styrelsen - föreningens verkställande organ - beslutande inom ramen för 
av årsmötet tilldelade befogenheter och dessa stadgar. 

 
Årsmöte samt extra möte § 4 

 
Mom 1 Endast medlem i föreningen äger rätt att deltaga i beslut på årsmöte eller 
extra möte. 
 
Mom 2 Medlem, som är förhindrad att deltaga i möte, äger rätt att rösta genom 
fullmakt i enlighet med vad som stadgas i § 13 mom 1. 
 
Mom 3 Årsmötet sammanträder före utgången av april månad. 
Kallelse till årsmöte eller extra möte skall av styrelsen utlysas till 
medlemmarna minst 21 kalenderdagar i förväg. Kallelse sker på sätt som 
styrelsen finner lämpligt. 
 
Mom 4 Motion till årsmöte/extra möte kan väckas av medlem och skall 
skriftligen vara styrelsen tillhanda senast 14 kalenderdagar före mötet. 
Inkomna motioner med styrelsens utlåtande delges medlemmarna senast 7 
kalenderdagar före mötet. 
 
Mom 5 Möte utlyst enligt mom 3, är beslutsmässigt. 
 
Mom 6 För beslut vid möte gäller, utom i de fall som särskilt anges i dessa stadgar, 
enkel majoritet. Vid lika röstetal äger mötesordföranden utslagsröst. Vid lika 
röstetal i fråga om val skall dock lottning ske. 
 
Mom 7 Vid årsmöte skall förekomma: 
1) Fråga om mötets behöriga utlysande och upprättande av röstlängd 

 
2) Val av ordförande och sekreterare för mötet samt två 
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justeringsmän att jämte ordföranden justera mötesprotokollet 
 

3) Styrelsens och revisorernas berättelser 
 

4) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen i avseende på föregående års förvaltning 
 

5) Behandling av ärenden som styrelsen hänskjutit till mötet 
 

6) Inkomna motioner 
 

7) Fastställande av årsavgift för det påbörjade räkenskapsåret 
 

8) Val av ordförande 
 

9) Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter i enligt 
med bestämmelserna i § 7 mom 1 
 

10) Val av revisor och revisorssuppleant 
 

11) Val av valberedning med uppgift att vid nästkommande årsmöte avge 
förslag avseende punkterna 9, 10 och 11 
 

12) Övriga ärenden 
 
 
Extra möte § 5 

 
Då styrelsen så finner lämpligt för avgörande av fråga av större vikt, eller om minst 
hälften av föreningens medlemmar skriftligen så begär, kallas medlemmarna till 
extra möte. 
Undantag från vad  i § 4 mom 3 sägs om kallelsetid, får göras. 

 
Omröstning § 6 

 
Beslutande eller rådgivande omröstning bland medlemmarna kan av styrelsen 
anordnas i viss fråga. 

 
Styrelsen § 7 

 
Mom 1 Föreningens verksamhet leds av styrelsen, bestående av ordföranden och 5 
övriga ledamöter. För de senare utses 3 suppleanter. 
Ordföranden, och övriga ledamöter samt suppleanter väljs på årsmötet för tiden 
fram till och med nästa årsmöte. 
 
Mom 2 Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör, sekreterare samt förslag 
till ledamot i SRAT´s förbundsstyrelse. 
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Mom 3 Firmatecknare: Ordförande och kassören företräder föreningen var för sig. 
 
Mom 5 Styrelsen 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. 
 

Förhandlingsordning § 8 
 

Mom 1 Styrelsen företräder medlemmarna, med erforderligt stöd av SACO- 
föreningen vid Sjöfartsverket, vid förhandlingar (överläggningar) med 
Sjöfartsverket. 
 
Mom 2 Föreningens medlemmar företräds i lönefrågor av SACO-föreningen vid 
Sjöfartsverket. 
 
Mom 3 Överenskommelser träffade vid förhandlingar med Sjöfartsverket av 
SACO-föreningen vid Sjöfartsverket och föreningen är bindande för den enskilde 
medlemmen. 
 
Mom 4 Styrelsen är beslutande förhandlingsorgan. 
 
Mom 5 Styrelsen får på lämpligt sätt delegera sin beslutanderätt i förhandlingar. 
 
Mom 6 Styrelsen äger att besluta i fråga som berör konfliktåtgärd. 
 
Mom 7 Styrelsen äger - efter samråd och godkännande av SACO - besluta att 
vidtaga konfliktåtgärder. 
 
Mom 8 För genomförande av konflikt gäller av SACO utfärdade instruktioner. 
 
Mom 9 Konfliktåtgärd får icke vidtagas av enskild(a) medlem(mar). 
 
Mom 10 Medlem kan genom skriftlig motivering påkalla att hans sak i 
förhandlingsfråga tas upp till behandling i styrelsen. 
Styrelsens beslut och handläggning av ärendet delges medlem skriftligt. 
 
Mom 11 Medlem skall på anmodan av styrelsen inom föreskriven tid inkomma med 
skriftliga uppgifter och motiveringar i förhandlingsfråga. 

 
Avgifter § 9 

 
Mom 1 Månadsavgiften fastställs av årsmöte eller extra möte och erläggs genom 
automatisk banköverföring. Vid avvikelse från ordinarie förfarande erläggs avgift 
enligt uppmaning. 
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Garantiförbindelse § 10 
 
Styrelsen skall till SRAT avge garantiförbindelse, som förbinder föreningen att efter 
begäran från SRAT vid konflikt omedelbart ställa det av SRAT fastställda 
garantibeloppet till SRAT:s förfogande. 
 
Det åligger föreningens styrelse att besluta om förändring av avsättning till 
konfliktfonden om beslut om detta fattas av SRAT. Styrelsen är även ålagd att under 
samma förutsättningar besluta om extra uttaxering eller på annat sätt ställa 
motsvarande konfliktmedel till förfogande. 

 
Verksamhetsår och bokslut § 11 
 

Mom 1 Föreningens verksamhetsår sammanfaller med kalenderåret. 
 
Föreningens räkenskaper per den 31 december skall varje år sammanföras i 
fullständigt bokslut som skall vara färdigt senast sex veckor före föreningsmötet. 
 

Revision och revisorer  § 12 
 

Revision skall vara verkställd och revisionsberättelse upprättad senast fyra veckor 
före föreningsmötet. Revisionsberättelse skall innehålla förslag angående styrelsens 
ansvarsfrihet. Revisionsberättelsen skall avges till föreningsmötet. För fortlöpande 
granskning av förenings räkenskaper och förvaltning skall finnas en revisor och en 
suppleant. 
 

Fullmakter § 13 
 

Mom 1 Fullmakt gällande för omröstning vid årsmöte eller extra möte får utfärdas 
av medlem, som är förhindrad att närvara vid mötet. Fullmakt skall utfärdas för 
namngiven medlen och får begagnas endast vid omröstning i frågor, vilka upptagits 
på i förväg utsänd föredragningslista. 
 
Mom 2 Medlem får utöva rösträtt för sig själv och max ytterligare två medlemmar. 
 

Stadgeändring § 14 
 

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet 
avgivna röster samt ett därpå följande årsmöte eller extra möte med frågan 
angiven på kallelse samt dagordning. Sådant eventuellt extra möte ska hållas 
tidigast tre (3) månader efter ordinarie årsmöte med motsvarande majoritetskrav 
som vid årsmötet. 
 

Upplösning § 15 
 

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet 
avgivna röster samt ett därpå följande årsmöte eller extra möte med frågan 
angiven på kallelse samt dagordning. Sådant eventuellt extra möte ska hållas 
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tidigast tre (3) månader efter ordinarie årsmöte med motsvarande majoritetskrav 
som vid årsmötet. På det senare av dessa möten avgörs i samråd med 
SACO/SRAT hur det skall förfaras med föreningens tillgångar. Vad gäller 
konfliktfonden skall den inbetalas till SRAT. Om föreningen upplöses för att 
ombildas till ny förening inom SRAT ska fonden överföras till den nya 
föreningen. 
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