STADGAR FÖR UTRIKESFÖRVALTNINGENS
PERSONALFÖRENING (UPF)
fastställda av UPF:s konstituerande föreningsmöte 1975-12-11 att gälla från
1975-12-31. Ändringar beslutade vid årsmöten 1980, 1981, 1983 och extra
föreningsmöte 1983, vid årsmöten 1989, 1991, 1992, 1999 och extra
föreningsmöte 1999, årsmöten 2005, 2006, extra årsmöte och årsmöte 2012
samt årsmöte 2016.
1 § Mål och uppgift
Mål
Utrikesförvaltningens Personalförening, UPF, i fortsättningen kallad
”föreningen”, är en förening för anställda inom utrikesförvaltningen. Föreningen
ska tillvarata medlemmarnas fackliga intressen och biträda de enskilda
medlemmarna i fackliga frågor.
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.
Uppgift
Föreningen har till uppgift att
- företräda medlemmarna i frågor av gemensamt intresse
- såsom lokal arbetstagarorganisation gentemot UD utöva de uppgifter som
framgår av gällande avtal och /eller av Saco-S utfärdade anvisningar
- utse/föreslå föreningens representanter i olika partssammansatta organ på
arbetsplatsen
- verka för medlemsrekrytering till Saco-S-förbunden
- förmedla information till medlemmarna, Saco-S, berört kontaktförbund och
lokala förbundsorgan
- verka för ökad samhörighet mellan medlemmarna
2 § Förbundstillhörighet
Föreningen ska vara ansluten till SRAT.
Medlem i föreningen ska vara lojal mot föreningen och ska följa dess
anvisningar och respektera dess beslut. Åtgärd som medlem vidtar på grund av
tjänsteåliggande eller yrkesplikt kan inte läggas medlemmen till last som
bristande lojalitet.

3 § Medlemskap
Rätt till medlemskap har alla anställda inom utrikesförvaltningen.
Styrelsen kan också bevilja annan arbetstagare medlemskap i föreningen under
förutsättning att vederbörande är anställd vid svensk utlandsmyndighet eller
annan statlig myndighet med anknytning till utrikesförvaltningen.
Anmälan om medlemskap görs skriftligen till föreningens kansli eller via SRAT.
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.
Ny medlem har inte rätt att få individuell facklig service från föreningen eller
SRAT rörande problem som uppkommit redan vid tidpunkten för
inträdesansökan om inte särskilda skäl föreligger.
Medlemskap i föreningen förutsätter deltagande i föreningens garantifond, om
vilken stadgas nedan.
Utträde ur föreningen görs genom skriftlig anmälan till föreningens kansli.
Utträde sker en månad efter det anmälan inkommit till kansliet såvida inte UPF
medger undantag. Redan inbetalade medlemsavgifter återbetalas inte.
Föreningen kan, när särskilda omständigheter föreligger, bevilja medlem passivt
medlemskap.
4 § Avgifter
Årsmötet fastställer årsavgifter. Om SRAT och/eller centralorganisationen höjer
sina medlemsavgifter kan styrelsen i motsvarande mån höja årsavgifterna. Vid
befarad eller pågående konflikt kan årsmötet besluta om extra avgift för
konfliktkostnader.
Dubbelansluten medlem betalar avgift i enlighet med dubbelanslutningsavtalet
mellan SRAT och berört förbund.
5 § Årsmöte/extra årsmöte
Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, ska hållas före oktober
månads utgång varje år. Extra årsmöte hålls då styrelsen finner det lämpligt eller
då minst 50 av föreningens medlemmar begär det.
Årsmötet består av samtliga medlemmar i föreningen. Medlem kan avge sin röst
genom fullmakt, som ska ställas på namngiven röstberättigad. Medlem får rösta
med högst en (1) fullmakt. Fullmakt ska före årsmötet tillställas kansliet.
Medlem i annat Saco-förbund än SRAT med placering på UD, äger närvaro-,
yttrande- och rösträtt i alla frågor som rör medlemmars förhållande till
arbetsgivaren, samt har rätt att utse en styrelseledamot som kan vara ansluten till

annat Saco-förbund än SRAT.
Medlem i annat Saco-förbund än SRAT har inte rösträtt i interna UPF- eller
SRAT- frågor som exempelvis medlemsavgift, budget, fonder, räkenskaper, val
av revisorer och upplösning m m, d v s sådana frågor som inte har med
förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare att göra. När fråga om
stadgeändring förekommer har dessa medlemmar endast rösträtt i frågor om
inskränkningar av deras rättigheter i föreningen.
Föreningen är beslutsmässig vid årsmöte/extra årsmöte, som är stadgeenligt
utlyst. Beslut fattas genom öppen omröstning. Vid personval där det finns fler
nominerade än antal platser ska valet ske genom sluten omröstning. Vid lika
röstetal i val sker avgörande genom lottning. Vid lika röstetal i annan
omröstning har mötesordföranden utslagsröst.
Förslag från enskild medlem ska vara skriftligt och inges till föreningens kansli
senast den 15 september för att behandlas av årsmötet.
Styrelsen ska senast 15 dagar före årsmötet utsända kallelse med förslag till
föredragningslista samt
- styrelsens verksamhetsberättelse
- revisorernas berättelse
- styrelsens förslag till budget och avgifter
- förslag väckta av enskild medlem med styrelsens yttrande.
Vid årsmötet ska följande ärenden förekomma:
a. fastställande av årsmötets stadgeenliga utlysande
b. val av sammanträdesordförande och sekreterare
c. val av justeringsman
d. fastställande av föredragningslista
e. styrelsens verksamhetsberättelse
f. revisorernas berättelse
g. fråga om styrelsens ansvarsfrihet
h. förslag från enskilda medlemmar
i, förslag från styrelsen
j. budget, avgifter och fondavsättning
k. val av föreningsordförande
l. val av övriga styrelseledamöter
m. val av revisorer och revisorssuppleanter
n. val av valberedning
o. övriga ärenden
Vid extra årsmöte behandlas det eller de av ovanstående frågor som föranlett
mötets sammankallande. Kallelse till extra årsmöte ska utsändas så snart så kan
ske, dock senast fem (5) dagar före mötet.

6 § Medlemsmöte
Vid sidan av årsmöte/extra årsmöte hålls medlemsmöten för dialog mellan
styrelse och medlemmar. Kallelse till medlemsmöte ska skickas ut till samtliga
medlemmar i så god tid som möjligt.
7 § Styrelsen
Styrelsen företräder föreningen och beslutar i ärenden, som inte ska avgöras av
årsmötet.
Styrelsen består av ordföranden och tolv (12) ledamöter. Årsmötet väljer både
ordföranden och ledamöterna för tiden till nästa årsmöte. Kravet på styrelsens
representativitet ska särskilt beaktas av valberedningen.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande. Styrelsen utser representanter i
partssammansatta organ och upprättar de arbetsgrupper som anses erforderliga.
Styrelsen har rätt att, efter valberedningens hörande, fylla vakans inom styrelsen
som uppstår mellan årsmöten.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller, vid förfall för
denne/denna, av den han/hon utser. Tre styrelseledamöter kan begära
sammankallande av styrelsen.
För att ett beslut av styrelsen ska vara giltigt krävs att en majoritet av hela
styrelsens röstberättigade ledamöter röstar för det.
Vid omröstning genom e-post ska styrelsens ledamöter tillställas förslag till
beslut av ordföranden, direkt eller genom kansliet. Förslaget ska innehålla en
tidsgräns inom vilken ledamöterna måste avge sin röst. Röst som inkommer
efter den fastställda tidsgränsen är ogiltig.
Vid styrelsens möten förs protokoll.
Styrelsen beslutar om adjungering till dess möten av personer, vars närvaro
bedöms gagna föreningens intressen. Adjungerad person har yttranderätt men
inte rösträtt.
Styrelsen beslutar om tecknande av föreningens firma.

8 § Revision
För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning ska finnas två
revisorer och två revisorssuppleanter.
9 § Valberedning
För att framlägga förslag till ordförande och ledamöter i styrelsen, till två
revisorer och två revisorssuppleanter samt till fem ledamöter av valberedningen
ska finnas en valberedning. Denna utser inom sig en ordförande.
10 § Fonder, räkenskaper m m
Föreningens räkenskapsår löper från den första juli till den sista juni.
Styrelsen utser föreningens kassör.
Inom föreningen ska finnas en garantifond som ska bilda grundval för de
ekonomiska garantier föreningen ansvarar för vid solidarisk finansiering av
utgifter i samband med konflikt.
För garantifonden ska årsmötet fastställa reglemente. För ändring av
garantifondsreglementet ska gälla samma regler som för stadgeändring.
11 § Arbetslöshetskassa
Föreningsmedlem som uppfyller AEA:s villkor för medlemskap har rätt att
tillhöra Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa (AEA). .
12 § Stadgeändring
För beslut om stadgeändring fordras att förslag härom godkänts av två på
varandra följande årsmöten, varav endast ett får vara extra årsmöte, med minst
2/3 av de avgivna rösterna samt godkännande av SRAT:s förbundsstyrelse, och,
i frågor som berör medlemmar som inte är anslutna till SRAT, efter hörande av
Saco-S/RK:s styrelse.
13 § Upplösning
För beslut om upplösning av föreningen fordras att förslag härom godkänts av
två på varandra följande årsmöten (varav inget får vara extra årsmöte) med
minst 2/3 av de avgivna rösterna. Om föreningen upplöses ska dess garantifond
inbetalas till förbundet. Upplöses föreningen för att ombildas till ny förening
inom SRAT ska fonden överföras till den nya föreningen.

