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Normalstadgar för Sveriges Skolledare  1 

lokalförening och riksförening 2 

Dessa normalstadgar är beslutade av tillträdande Sveriges Skolledares förbundsstyrelse utifrån 3 

den kongressbeslutade förbundsstadgan. Normalstadgarna äger giltighet från 1 januari 2023 för 4 

alla lokalföreningar och riksföreningar och gäller till dess att Sveriges Skolledares 5 

förbundsstyrelse beslutar om annat. Det som i stadgar för Sveriges Skolledare benämns 6 

lokalförening och riksförening utgör avdelningar inom Sveriges Skolledare (nedan även 7 

benämnt förbundet) och är inte fristående egna föreningar. 8 

1. Medlems organisatoriska tillhörighet 9 

Varje yrkesverksam medlem tillhör organisatoriskt en lokalförening eller en riksförening utifrån 10 

var man har sin anställning.  11 

Yrkesverksam medlem utan anställning tillhör den lokalförening medlem tillhörde före 12 

anställningens upphörande.  13 

Doktorand tillhör organisatoriskt den lokalförening utifrån vilket geografiska område lärosätet 14 

finns.   15 

Pensionärsmedlem tillhör organisatoriskt den lokalförening medlem tillhörde som anställd, om 16 

inte medlemmen önskar och meddelar ändring till förbundet om annan tillhörighet.  17 

2. Definition lokalförening och riksförening 18 

Medlemmar som har sin anställning inom en kommuns geografiska område utgör tillsammans 19 

en lokalförening. Förändring av lokalföreningens ansvarsområde eller upphörande fattas av 20 

förbundsstyrelsen. 21 

Medlemmar som har sin anställning inom ett företag, koncern, statlig verksamhet eller ett 22 

verksamhetsområde kan ansöka till förbundsstyrelsen om att inrätta en riksförening. Om 23 

riksförening inrättas övergår medlemmen till denna från lokalföreningen. Förbundsstyrelsen 24 

fattar även beslut om sådan riksförenings upphörande. 25 

3. Föreningar 26 

Lokalförening och riksförening omfattas båda av begreppet ”lokalförening” i denna stadga från 27 

och med §3.  28 

3.1 Lokalföreningens styrelse 29 

Lokalföreningens styrelse består av: 30 

• Ordförande 31 

• Ledamöter och eventuella suppleanter 32 

Styrelsen väljs av lokalföreningens årsmöte som även beslutar om det totala antalet ledamöter 33 

och suppleanter. En styrelse ska minst bestå av en ordförande och två styrelseledamöter. 34 

Förtroendevald revisor och valberedning ska bestå av minst en person per uppdrag. 35 

Det åligger lokalföreningens styrelse att: 36 

• Tillsammans med medlemmarna driva viktiga frågor för medlemmarna, tillhandahålla 37 

medlemservice och sprida information. 38 

• Företräda medlemmarna i fackliga frågor inför lokala arbetsgivare. 39 
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• Organisera lokalföreningens arbete för att möta och påverka på de nivåer där 40 

arbetsgivaren fattar beslut. 41 

• Om det är tillämpligt utöva förbundets förhandlingsrätt vid lokala förhandlingar  42 

• Årligen fatta beslut om lokalföreningens delegation. 43 

• Fatta beslut om fördelning av facklig tid och uppdrag. 44 

• Tillse att korrekta uppgifter om fackliga förtroendemän och facklig tid anmäls till 45 

arbetsgivaren och förbundets medlemsregister. 46 

• Tillse att skyddsombud utses på arbetsplatser inom lokalföreningen. 47 

• Vid behov utse huvudskyddsombud (HSO) 48 

• Verka för att ombuden i lokalföreningen utbildas. 49 

• Aktivt rekrytera nya medlemmar. 50 

• Bjuda in medlemmar i riksföreningar som befinner sig inom kommunens geografiska 51 

område till möten och nätverk av mer yrkesspecifik karaktär. 52 

• Inrätta nätverk inom lokalföreningen för specifika frågor och medlemsgrupper 53 

• Verkställa de beslut som årsmötet fattat. 54 

• Följa av kongressen och förbundsstyrelsen fattade beslut. 55 

• Kalla till och genomföra årsmöte i lokalföreningen. 56 

• I god tid inför årsmötet ställa erforderliga handlingar till förtroendevalda revisorers 57 

förfogande. 58 

• Ansvara för lokalföreningens ekonomi. 59 

• Före mars månads utgång till förbundsstyrelsen lämna ett årsbokslut över föregående 60 

års verksamhet. 61 

3.2 Första styrelsemötet efter årsmötet 62 

Styrelsen ska vid det första styrelsemötet efter genomfört årsmöte inom sig välja exempelvis vice 63 

ordförande och sekreterare och/eller andra funktioner. 64 

3.3 Ordförande i lokalförening 65 

Föreningens ordförande leder styrelsens arbete utifrån årsmötets och kongressens beslut och 66 

ansvarar för att styrelsen fullföljer sitt uppdrag enligt stadgarna. 67 

Vid förhinder för ordförande fullgör eventuell vice ordförande ordförandes arbetsuppgifter. Om 68 

ingen vice ordförande valts vid det första styrelsemötet efter årsmötet ska styrelsen inom sig 69 

snarast välja en ordförande alternativt kalla till extra årsmöte för val av ny ordförande. 70 

3.4 Nätverk i lokalföreningen 71 

Lokalföreningens styrelse kan inrätta nätverk inom lokalföreningen för specifika frågor och 72 

medlemsgrupper. Nätverkens syfte är ett samla engagemang och utbyta erfarenheter. 73 

3.5 Lokalföreningens årsmöte 74 

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden förekomma: 75 

• Mötets öppnande 76 

• Val av mötesfunktionärer 77 

• Fastställande av mötets dagordning 78 

• Fastställande av röstlängd 79 

• Mötets behöriga utlysande 80 

• Behandling av verksamhetsberättelse och redovisning av anslag 81 

• Revisorernas berättelse 82 

• Beslut om ansvarsfrihet för föregående verksamhetsår 83 

• Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 84 

• Fastställande av styrelsens storlek, inklusive ordförande, samt eventuella suppleanter 85 
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• Val till föreningens styrelse 86 

o Ordförande 87 

o Ledamöter 88 

o Ev suppleanter 89 

• Beslut om firmatecknare 90 

• Val av eventuella övriga förtroendeuppdrag 91 

• Val av valkretsombud (se §4.1 för antal valkretsombud) 92 

• Val av minst en förtroendevald revisor jämte suppleant/-er 93 

• Fastställande av valberedningens storlek inklusive en sammankallande 94 

• Val av valberedning inklusive en sammankallande 95 

• Behandling av inkomna ärenden 96 

• Mötets avslutande 97 

3.6 Datum och stadgeregleringar för årsmöte 98 

Årsmötet ska genomföras under perioden 15 februari till 31 mars. Årsmötet ska utlysas minst 30 99 

dagar före mötets genomförande. Kallelse med dagordning till årsmötet ska vara tillgänglig för 100 

medlemmarna senast 14 dagar innan årsmötet. Valberedningens förslag bör bifogas kallelsen.  101 

Medlem som vill ta upp ett ärende för beslut vid ett årsmöte ska anmäla det till lokalföreningen 102 

senast den 1 februari. Ett ärende som inte tagits med i styrelsens förslag till dagordning får ändå 103 

tas upp för beslut om årsmötet med minst tre fjärdedelars majoritet beslutar det. 104 

Medlem har en röst vid mötet och rösträtten får inte överlåtas. Ledamöter av lokalföreningens 105 

styrelse har inte rösträtt i frågor som avser ansvarsfrihet samt vid val av förtroendevalda 106 

revisorer. 107 

Medlem kan nominera kandidater inför årsmötets val via valberedningen eller direkt på 108 

årsmötet. Nominering till valberedning ska ha inkommit senast fyra veckor innan årsmötet. 109 

3.7 Extra årsmöte 110 

Extra årsmöte ska kallas till då ordförande, minst hälften av lokalföreningens styrelse, 111 

lokalföreningens förtroendevalda revisorer eller förbundsstyrelsen finner det erforderligt.    112 

Sådant sammanträde ska utlysas i direkt anslutning till begäran och hållas inom tio dagar efter 113 

begäran.  114 

Extra årsmöte innehåller formalia samt de ärenden som föranlett extra årsmötets 115 

sammankallande.  116 

3.8 Valberedningens uppdrag i lokalföreningen 117 

Valberedningen ska förbereda val av lokalföreningens årsmötesvalda uppdrag, utom val av 118 

valberedning.  119 

Valberedningen ska:  120 

• Inhämta nomineringar från medlemmar. 121 

• Föreslå storlek på styrelsen. 122 

• Utifrån lokalföreningens medlemssamansättning föreslå en styrelse som är 123 

representativ. 124 

• I valberedningsförslaget tydliggöra antalet inkomna nomineringar för varje namn. 125 
 126 
Förbundsstyrelsen ska stödja valberedningarnas arbete genom att bistå med hur  127 
medlemssammansättningen ser ut i lokalföreningen.  128 
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3.9 Förtroendevalda revisorernas uppdrag i lokalföreningen 129 

Förbundsstyrelsen beslutar om medel för lokalföreningens verksamhet. De förtroendevalda 130 

revisorerna ska löpande granska styrelsens förvaltning genom att ta del av protokoll, 131 

räkenskaper och övriga handlingar som berör verksamheten.  132 

De förtroendevalda revisorerna ska avge en årlig berättelse över sin granskning samt till 133 

årsmötet lägga förslag om att till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna 134 

verksamhetsåret. 135 

Om inte styrelsen kan lämna tillfredsställande förklaring över någon synnerligen viktig 136 

anmärkning mot förvaltning eller räkenskaper ska förtroendevald revisor snarast underrätta 137 

förbundsstyrelsen och de av kongressen förtroendevalda revisorerna.  138 

4. Valkretsmöte 139 

På lokalföreningens årsmöten ska det väljas valkretsombud till valkretsmötet som hålls året före 140 

kongressåret. Varje lokalförening väljer valkretsombud utifrån §4.1 Beräkning av antal 141 

valkretsombud. 142 

4.1 Beräkning av antal valkretsombud 143 

Lokalföreningen ska på årsmötet välja valkretsombud till valkretsmötet. Antalet valkretsombud 144 

lokalföreningen har att välja är beroende av antalet registrerade yrkesverksamma medlemmar i 145 

medlemsregistret 31 december:  146 

- Upp till 1-50 medlemmar har rätt till ett valkretsombud 147 

- 51-150 medlemmar har rätt till ytterligare ett valkretsombud 148 

- 151-300 medlemmar har rätt till ytterligare ett valkretsombud 149 

Därefter ytterligare ett valkretsombud per påbörjat 200-tal medlemmar. 150 

4.2 Valkretsmötes genomförande 151 

Valkretsmöte genomförs senast 31 oktober året före kongressåret. Vid valkretsmöte utses 152 

kongressombud och valberedning för valkretsen. Valberedningen förbereder valet av valkretsens 153 

kongressombud, inklusive suppleanter. Utöver detta ska en ny valberedning väljas. 154 

Valkretsombud kallas till valkretsmötet senast en månad före valkretsmötet ska genomföras. 155 

Förbundsstyrelsen ska lämna uppgift på det antal kongressombud som varje valkrets är 156 

berättigad att utse. 157 

4.3 Valberedningens uppdrag i valkrets 158 

Medlem i lokalförening eller lokalföreningen som sådan lämnar sina nomineringar av 159 

kongressombud till valkretsens valberedning.  160 

Nominering ska göras senast 1 september året före kongress och på det sätt som 161 

förbundsstyrelsen anvisar. Nominerad är endast valbar i den krets hen tillhör. 162 

Valberedningen ska ta fram ett förslag till kongressombud som är representativt i relation till 163 

valkretsens medlemsammansättning och i den utsträckning det är möjligt utifrån förbundets 164 

principer om representativitet.  165 

Valkretsens valberedning ska senast sju dagar före valkretsmötet offentliggöra sitt förslag, som 166 

senast 1 oktober året före kongress, för valkretsmötets ombud och valkretsens lokalföreningar. 167 

När nomineringarna från medlemmar och lokalföreningar är sammanställd sker val på 168 

valkretsmötet. Valkretsombud kan då rösta på det antal kongressombud som tilldelats 169 
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valkretsen. Kongressombud ska väljas i ordning då hälften av kongressombuden är tillika 170 

förbundsrådsombud. 171 

Valkretsmöte genomförs under oktober månad och valda kongressombud tillträder senast 1 172 

november året före kongress.  173 

4.4 Val vid valkretsmöte 174 

Val till kongressombud förrättas genom att valkretsmötet beslutar utifrån inkomna 175 

nomineringar och valberedningens förslag. Beslut sker genom acklamation. Begärs votering sker 176 

detta genom sluten omröstning. Vid votering gäller att den/de som fått flest antal avgivna och 177 

giltiga röster är vald. Vid lika röstetal skiljer lotten. Valkretsmötet ska avlägga röster på exakt 178 

det antal ombud som tillfaller valkretsen samt på det antal suppleanter som valberedningen 179 

anvisar. 180 

Antal röster sammanställs och lämnas till valkretsens valberedning. Valberedningens 181 

sammanräkning av alla röster på valkretsnivå visar vilka som valts till ombud. 182 

5. Lokalföreningens ekonomi  183 

Förbundsstyrelsen beslutar om medel för lokalföreningens verksamhet. 184 

5.1 Förvaltning och revision 185 

Föreningen räkenskaper ska föras per kalenderår. 186 

Revisorerna ska löpande granska föreningsstyrelsens förvaltning genom att ta del av protokoll, 187 

räkenskaper och övriga handlingar som berör verksamheten. 188 

I sin årliga berättelse över granskningen av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper 189 

ska revisor till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen. 190 

6. Lokalföreningens förhandlingsmandat  191 

Lokalföreningens styrelse ansvarar för föreningens fullgörande av förbundets förhandlingsrätt 192 

gentemot arbetsgivaren. Där enskild medlem är föremål för tvist ska lokalföreningen rådgöra 193 

med förbundets tjänstemannaorganisation och kan om så efterfrågas överlåta mandat i det 194 

enskilda ärendet. 195 

Lokalföreningens styrelse ansvarar för att ta emot och hantera olika typer av varsel utifrån lag 196 

och avtal samt att genomföra överläggningar enligt lag och avtal såsom inför varning, 197 

avstängning, LAS, uppsägning och avsked.  198 

Förhandlingsmandat kan delegeras av lokalföreningens styrelse. 199 

Lokalföreningens styrelse kan överlåta sitt mandat att företräda lokalföreningen till förbundets 200 

tjänstemannaorganisation efter överenskommelse.  201 

Förbundsstyrelsen har vid särskilda omständigheter rätt att flytta ett specifikt mandat till 202 

förbundets tjänstemannaorganisation för att säkerställa förbundets eller medlems rättigheter.   203 

Styrelsens ansvar: 204 

• Ge råd och stöd till medlemmarna.  205 

• Leda det lokala fackliga arbetet och vid behov adjungera medlemmars medverkan i 206 

förhandlingar. 207 

• Förhandla och samverka löne-, villkors- och inflytandefrågor (MBL eller lokala 208 

samverkansavtal). 209 
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• Utifrån gemensamma fackliga intressen samarbeta med andra fackförbund på 210 

arbetsplatsen.  211 

• Stödja medlemmar i rehabiliteringsärenden. 212 

• Teckna lokala kollektivavtal. Förbundskansliet ska kontaktas för råd vid tecknande, 213 

revidering eller uppsägning av lokalt samverkansavtal, som ersätter MBL. 214 

• Kontakta förbundskansliet vid lokala tvister rörande tolkning och tillämpning av lag och 215 

avtal, innan framställan om förhandling görs (till exempel anställningsvillkor, 216 

uppsägning, disciplinfrågor).  217 

• Kontakta förbundskansliet i frågor som inte kan lösas på lokal nivå till exempel central 218 

MBL-förhandling (§ 14), lokal tvisteförhandling och komplicerade medlemsärenden, 219 

övergång av verksamhet samt vid eventuella tolkningsföreträden. 220 

• Göra en sammanställning och en bedömning av läget i det ärende som behöver tas över 221 

av förbundskansliet.  222 

• Kontinuerligt kommunicera med medlemmar, region och förbundskansliet. 223 

• Redovisa förhandlingsresultat till medlemmarna.  224 

• Årligen anmäla fackliga företrädare och deras uppdrag till arbetsgivaren och 225 

förbundskansliet. 226 

7. Beslut 227 

Vid beslut inom förbundets beslutande organ gäller att fullmaktsröstning är förbjuden.  228 

Varje närvarande ledamot och tjänstgörande suppleant har en röst i alla ärenden i beslutande 229 

organ.  230 

Årsmöten, medlemsmöten, valkretsmöten är beslutsmässiga då mötet är stadgeenligt utlyst. 231 

Övriga beslutande organ inom förbundet är beslutmässigt då minst halva antalet röstberättigade 232 

är närvarande.  233 

Beslut fattas med enkel majoritet där ej annat är stadgat.  234 

Omröstning sker öppet. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst. 235 

Vid slutet personval ska röstande alltid rösta på exakt antal namn som valet avser. Val hålls 236 

slutet om fler kandidater nominerats än vad som ska väljas och någon så begär. Vid lika röstetal 237 

skiljer lotten.  238 

Vid val till förtroendeuppdrag där endast en person ska väljas och där fler än två kandidater 239 

finns och ingen får mer än 50 procent av rösterna, ska ett andra val hållas mellan de två 240 

kandidater som fått flest röster vid första valet.  241 

Den styrelse som valts för kommande period får inte delta vid val till revisorer.  242 

Ärende, som inte tagits med i årsmötets föredragningslista får ändå, om det inte avser 243 

stadgeändring, upptas till behandling om årsmötet med minst tre fjärdedelars majoritet beslutar 244 

det. Sådant ärende ska väckas vid dagordningens fastställande. 245 

8. Närvarorätt 246 

Valberedningens ledamöter har närvaro- förslags- och yttranderätt vid möte med behandling av 247 

ärenden som valberedningen haft uppdrag att bereda.  248 

Revisorer har närvaro- förslags- och yttranderätt vid möte med behandling av ekonomi och 249 

verksamhet som revisorerna haft uppdrag att bereda.  250 

Ledamot av styrelse har närvaro-, förslags- och yttranderätt vid möten som beslutar om 251 

ansvarsfrihet för berörd styrelse.  252 
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Förbundsstyrelsen har närvaro- och yttranderätt på möten inom förbundet.  253 

9. Protokoll 254 

Protokoll ska föras vid sammanträden inom beslutande organ i förbundet, så som 255 

lokalföreningens årsmöte och lokalföreningsstyrelsens möten, och förvaras så de finns 256 

tillgängliga inom förbundet vid efterfrågan. 257 

10. Ekonomi och verksamhet 258 

Inom förbundets organ sammanfaller räkenskapsår och verksamhetsår med kalenderåret. Alla 259 

förbundets föreningar och organ är en del av den juridiska personen Sveriges Skolledare.  260 

11. Valbarhet 261 

En yrkesverksam medlem ska kunna bli vald till alla nivåer i organisationen. Alla 262 

förtroendevalda bör vara verksamma i sitt yrke.  263 

Pensionärsmedlemmar är valbara till och kan inneha förtroendeuppdrag på lokal- och 264 

riksföreningsnivå som revisor och valberedning. I undantagsfall kan pensionärsmedlemmar 265 

vara valbara till andra förtroendeuppdrag på lokal- och riksföreningsnivå men inte fungera som 266 

facklig förtroendeman gentemot arbetsgivaren.  267 

I det fall valt kongressombud eller suppleant byter valkrets eller medlemsform upphör 268 

förtroendeuppdrag som kongressombud/suppleant.  269 

Uppdrag som valberedning går inte att kombinera med uppdrag som valberedningen har i 270 

uppdrag att bereda.  271 

12. Etik förtroendevalda 272 

Förtroendevalda följer den etik och de riktlinjer för förtroendevalda som fastslås av 273 

förbundsstyrelsen.  274 

Förtroendevald som offentligt ger uttryck för att inte följa ovanstående kan av förbundsstyrelsen 275 

entledigas från förtroendeuppdrag. Ett sådant beslut kräver att minst två tredjedelar av hela 276 

antalet styrelseledamöter är eniga om beslutet. Innan frågan om entledigande avgörs, ska den 277 

förtroendevalde och dennes lokalförening beredas tillfälle att yttra sig. 278 

13. Stadgeändring och stadgetvist 279 

Förbundsstyrelsen beslutar om ändring av normalstadgarna.  280 

Tvist om tolkning av eller tillämpning av dessa stadgar hanteras av förbundsstyrelsen. 281 

Lokalföreningens stadgar får inte strida mot förbundets stadgar. Om förbundets stadgar ändras 282 

ska lokalföreningen i förekommande fall ändra sina stadgar. 283 

14. Lokalföreningens upplösning 284 

Förbundsstyrelsen beslutar om lokalföreningens upplösning efter samråd med berörda. Vid 285 

lokalföreningens upplösning ska befintliga medlemmar och förtroendevalda höras inför beslut. 286 

 


