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 1 
FÖRENINGENS ÄNDAMÅL
Föreningen är bildad i enlighet med förbundets stadgar § 24 och 
är förbundets lokala organisation på arbetsplatsen. 

Föreningen har till uppgift att 
 aktivt arbeta med att ansluta alla anställda på företaget till  

   förbundet 
 tillvarata medlemmarnas intressen genom att inom företaget 
 representera medlemmarna
 verka för att medlemmarna får insyn i och med-

    bestämmanderätt på arbetsplatsen och i företaget som helhet
 ha en väl fungerande dialog med medlemmarna.

 2 
FÖRENINGENS ORGANISATION
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.

Styrelsen leder föreningens verksamhet och utgör föreningens 
högsta beslutande organ under tiden mellan två årsmöten.

Inom föreningen kan klubbar bildas efter beslut av föreningens 
årsmöte. Om klubbar bildas ska dessa stadgar i tillämpliga delar 
gälla även för föreningens klubbar.
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 3 
MEDLEMSKAP
Medlem ingår i den förening som finns där medlemmens arbet-
splats är belägen. Undantag från att ingå i förening kan beviljas 
efter riktlinjer från förbundsstyrelsen.

Medlem har rätt att få förslag, medlemsförslag, behandlade av 
föreningsstyrelsen. Medlemsförslag ska behandlas skyndsamt.

 4 
ÅRSMÖTEN
Årsmöte ska hållas före den 28 februari. Motioner ska vara inläm-
nade senast 30 dagar före årsmötet för behandling och yttrande 
av styrelsen. Kallelse och övriga handlingar till årsmötet, såsom 
dagordning, revisionsberättelse och valberedningens förslag, ska 
skickas till medlemmarna minst 14 dagar före årsmöte.

Om minst tio procent av medlemmarna begär det, måste  
styrelsen inom en månad kalla till extra årsmöte. 

Årsmöten hålls genom personlig närvaro, fysiskt eller digitalt.
Vid omröstning har varje röstberättigad medlem eller ledamot 

en röst. Sluten omröstning ska ske om någon så begär vid per-
sonval. För beslut krävs minst hälften av de avgivna rösterna. 
Vid lika röstetal gäller den uppfattning som mötesordföranden 
företräder. 
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Vid årsmöte ska följande ärenden behandlas:
 fråga om årsmötets behöriga utlysande
 fastställande av dagordning
 val av ordförande och sekreterare för årsmötet
 val av två justerare och tillika rösträknare
 styrelsens berättelse för det senaste verksamhetsåret
 revisorernas berättelse
 fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 behandling av motioner från medlemmar och förslag 

    från styrelsen
 föreningens verksamhetsplan och fastställande av budget 

    för kommande verksamhetsår
 val av ordförande samt minst två styrelseledamöter för 

    ett eller två år
 val av eventuella suppleanter i styrelsen
 val av en till tre revisorer för ett till två år
 val av ledamöter till företagets beslutsorgan, samt suppleanter
 val av kontaktombud enligt medbestämmandeavtal
 val av ombud till arbetsmiljöorganisationen
 val av ledamot/-er till kongress enligt Forenas förbunds-

    stadgar § 7
 val av ledamot/-er till förbundsfullmäktige enligt Forenas 

    förbundsstadgar § 15
 val av en till tre valberedare, varav en sammankallande om 

    mer än en väljs.

Mötesordförande och mötessekreterare kan vid behov även  
tjänstgöra som justerare och rösträknare.

Beslutsärende som inte angetts i kallelsen kan tas upp på 
medlemsmöte om 2/3 av de närvarande beslutar så. Vid extra 
årsmöte kan endast sådant ärende tas upp till beslut som angetts 
i kallelsen.

 5 
VALBEREDNING
Valberedningen har till uppgift att förbereda de val som årsmötet 
ska genomföra. Valberedningen ska minst åtta veckor innan 
årsmötet uppmana medlemmar att komma in med förslag på 
lämpliga personer de tycker ska sitta i styrelse och övriga  
beslutsorgan.

 6 
EKONOMI
Årsmötesprotokoll ska sändas in till förbundskansliet. Verksam-
hetsbidrag utbetalas enbart under förutsättning att protokollet 
från årsmötet skickas in till kansliet.

Föreningens årsmöte kan besluta att begära att förbundssty-
relsen beslutar om att ta ut en lokal avgift av föreningens med-
lemmar utöver förbundsavgiften.

En sådan lokal avgift distribueras i sin helhet till föreningen. 
Föreningens räkenskaper ska avslutas per kalenderår och ska 

före den 31 januari tillsammans med andra handlingar som bör 
ingå i revisionen lämnas till revisorerna för granskning.

Revisorerna ska löpande granska klubbstyrelsens förvaltning 
genom at ta del av protokoll, räkenskaper och övriga handlingar 
som berör verksamheten. Revisorerna har rätt att ta del av före-
ningens handlingar när de så önskar.

I sin årliga berättelse över granskningen av styrelsens förvalt-
ning och föreningens räkenskaper ska revisor till- eller avstyrka 
ansvarsfrihet för styrelsen.

 7 
STYRELSEN
Styrelsen kan inom sig välja sekreterare och kassör samt ansvariga 
för olika verksamhetsområden, såsom kommunikation, jäm-
ställdhet, mångfald, kompetensutveckling, medlemsvärvning.

Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av ledamöterna är 
närvarande. Beslut tas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har 
ordföranden utslagsröst.

Styrelsen leder föreningens verksamhet och 
 ansvarar för förhandlingar med arbetsgivaren
 har ansvaret för att kontinuerligt kommunicera 

   och föra dialog med medlemmarna
 inför viktiga förhandlingar med arbetsgivaren ansvara 

   styrelsen för att på bästa sätt hämta in medlemmarnas 
   synpunkter.

 styrelsen är ytterst ansvarig för att aktivt arbeta för att 
   ansluta alla anställda på arbetsplatsen till Forena.
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 8 
UPPLÖSNING
Förslag om föreningens upplösning ska behandlas på årsmötet. 
Förbundsstyrelsen ska omedelbart underrättas om sådant förs-
lag. För beslut om upplösning krävs att minst 2/3 majoritet av de 
röstande är för ett sådant förslag.

Förening kan även upplösas av förbundsstyrelsen under 
förutsättning att den saknar medlemmar, inte har verksamhet, 
saknar styrelse, ignorerar förbundsstyrelsens instruktioner 
rörande personuppgiftsbehandling eller i övrigt grovt bryter mot 
förbundets stadgar eller beslut.

Vid upplösning av föreningen tillfaller föreningens tillgångar 
förbundet.

 9 
STADGAR
Dessa stadgar utgör förbundets normalstadgar för föreningar 
och klubbar. Avvikelser från dessa stadgar måste godkännas av 
förbundsstyrelsen.

Ändring av dess stadgar kan ske efter beslut på föreningens 
årsmöte eller extra årsmöte om minst hälften av de närvarande 
röstberättigade är ense om beslutet, samt att de nya stadgarna 
godkänns av förbundsstyrelsen.


