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Stadgar för SRATs allmänna förening 
Antagna vid 2010 och 2011 års föreningsmöte att gälla fr.o.m. 2011-03-30, 
samt ändring av § 10 som antogs att gälla vid 2013, 2014 och 2015 års 
föreningsmöte från och med 2015-09-01. Ändringar gällande 
föreningsnamn samt förändringar i § 7 trädde i kraft 2020-03-26. 

§ 1 Ändamål 
SRAT:s Allmänna förening, SRAT-A, är en partipolitiskt neutral förening för 
till SRAT direktanslutna medlemmar som inte har naturlig anknytning till 
någon av SRAT:s övriga föreningar. 

Föreningen har till uppgift att tillvarata medlemmarnas fackliga, 
ekonomiska och sociala intressen bland annat genom att 

• utgöra remissinstans för SRAT i frågor som rör dess medlemmar 
• lämna SRAT underlag och upplysningar i förhandlingsfrågor 
• främja medlemsrekrytering till SRAT 
• främja sammanhållningen mellan medlemmarna 
• bidra till att medlemmarna hålls informerade i fackliga frågor 
• verka för att kontaktman utses vid arbetsplatserna. 

§ 2 Medlemskap 
Beslut om medlemskap fattas av SRAT:s styrelse efter samråd med SRAT-A. 

§ 3 Medlems skyldigheter och rättigheter 
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 äger rätt att tillhöra Akademikernas a-kassa om han/hon uppfyller 
a-kassans villkor för medlemskap. Medlem tillhör Akademikernas a-kassa så 
länge inte han/hon aktivt begär utträde. 

§ 4 Utträde 
Medlem äger efter skriftlig anmälan, utträde ur föreningen. Utträde sker en 
månad efter utgången av den kalendermånad i vilken anmälan skett. 
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Beslut om utträde fattas av SRAT efter samråd med föreningen. Utträde kan 
i vissa fall medges efter kortare tid. 

§ 5 Uteslutning 
SRAT 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 denna stadga. 

§ 6 Organisation 
Föreningen utövar sin verksamhet genom följande organ: 

• föreningsmöte, ordinarie eller extra 
• styrelse 
• kontaktombud 
• ombud vid förbundsmöte eller annat organ inom SRAT 

§ 7 Ordinarie årsmöte 
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Ordinarie årsmöte ska 
hållas varje år före mars månads utgång. Skriftlig kallelse till ordinarie 
sektionsmöte sker genom e-post till den mailadress som medlemmen 
registrerat i medlemsregistret senast 14 dagar före mötet. 

Föreningens verksamhetsår sammanfaller med kalenderår. 

Föredragningslista vid ordinarie årsmöte ska innehålla följande punkter: 

1. Mötets behörighet 
2. Val av ordförande för mötet 
3. Val av sekreterare för mötet 
4. Val av justeringsman tillika rösträknare  
5. Föreningsstyrelsens verksamhetsberättelse 
6. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen 
7. Val av ordförande 
8. Val av ledamöter 
9. Val av valberedning 
10. Övriga val 
11. Behandling av inkomna motioner 
12. Behandling av frågor väckta av styrelsen. 
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Motioner till det ordinarie årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 14 
dagar före mötet. 

§ 8 Extra årsmöte  
Extra årsmöte ska hållas då styrelsen finner lämpligt eller då minst 1/4 av 
medlemmarna så kräver. Mötet ska hållas inom en månad från begäran. 
Kallelse med angivande av de ärenden mötet ska behandla ska ske 14 dagar 
i förväg. 

Föredragningslistan vid extra årsmöte ska innehålla följande punkter: 

1. Mötets behörighet 
2. Val av ordförande för mötet 
3. Val av sekreterare för mötet 
4. Val av justeringsman tillika rösträknare 
5. Den eller de frågor som föranlett mötet. 

§ 9 Årsmötets beslut 
Årsmötets beslut fattas med enkel majoritet. Personval sker med sluten 
omröstning om någon begär det. Vid lika röstetal avgör lotten. Varje 
medlem äger en röst. 

§ 10 Styrelsen 
Styrelsen ska bestå av ordförande och sex ledamöter. 

Styrelsen utser inom sig funktionärer. 

Styrelsens ordförande väljs på ett år. Övriga ordinarie ledamöter väljs på två 
år. Tre ledamöter väljs jämna år och resterande tre ledamöter väljs ojämna 
år.  

Styrelsen är beslutsför då ordföranden eller vice ordföranden och minst två 
ledamöter är närvarande. 

§ 11 Nominering till förbundsstyrelsen 
Ordföranden ska i första hand nomineras till ordinarie ledamot i 
förbundsstyrelsen. 

§ 12 Protokoll 
Protokoll ska föras vid såväl årsmöte som styrelsemöten. Protokollskopior 
ska arkiveras vid SRAT:s kansli. 
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§ 13 Ekonomi 
Medlemmarna erlägger medlemsavgift till SRAT. Avgiftens storlek fastställs 
av SRAT. 

För föreningens utgifter svarar SRAT enligt av förbundet utfärdade riktlinjer.  

§ 14 Stadgeändring  
För ändring av föreningens stadgar fordras beslut av två på varandra 
följande årsmöten varav minst ett ska vara ordinarie. Ändring av denna § 
kan dock endast ske såsom vid upplösning enligt §15.  Stadgeändring ska 
godkännas av SRAT. 

§ 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. 
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