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STADGAR
Gällande från den 1 januari 2023



Stadgar att anta för klubbar inom 
Svenska Elektrikerförbundet 
Dessa stadgar gäller för klubb XXXX fr o m 1 januari 20XX 

§ 1 KLUBBENS VERKSAMHETSOMRÅDE

Klubben är en sammanslutning av alla medlemmar, tillhöran-

de Svenska Elektrikerförbundet, som är verksamma på (före-

tagets/koncernens/övrig klubbs namn). Klubben är underställd 

Svenska Elektrikerförbundets avdelning (nr).

§ 2 MEDLEMSKAP

Rätt till medlemskap har betalande medlem i Svenska Elektri-

kerförbundet som är verksam i företag/koncern/övrig klubb 

enligt § 1. Person som mister sitt medlemskap i Svenska Elek-

trikerförbundet utesluts ur klubben.

§ 3 FÖRETAGSKLUBB

På företag där förutsättningar föreligger bildas klubb, vilken 

omfattar samtliga medlemmar vid företaget.

Klubb har till uppgift att: 

• Verka för anslutning till förbundet.

• Verkställa de uppdrag och beslut som avdelningsstyrel-

sen meddelar.



• Tillvarata medlemmarnas intressen.

• Verka för inbördes sammanhållning.

• Förbereda och handlägga frågor om arbetsvillkor och

anställningsförhållanden samt genomföra förhandlingar

som genom centralt avtal stadgat förhandling på före-

tagsnivå.

• Bedriva studie- och informationsverksamhet och därvid

välja studie- och informationsansvariga samt utbild-

ningsombud.

• Övervaka arbetsmiljölagstiftningen och därvid välja

skyddsombud och ledamöter i skyddskommitté.

• Verka för nominering och valdeltagande till olika upp-

drag inom organisationen och lokala närstående organi-

sationer.

Mom. 1 Styrelse 

Vid klubbens årsmöte väljs en styrelse, vilken ska bestå av 

minst tre (3) och högst nio (9) ledamöter, därutöver bör det 

väljas minst två (2) suppleanter. Beslutar klubben att hantera 

egen klubbkassa väljs även kassör till styrelsen. Styrelsen utser 

då också firmatecknare enligt mom. 5.

Ledamöter i styrelsen väljs med mandatperiod på två (2) år. 

Suppleanter väljs med mandatperiod på ett (1) år. Ordförande 

och sekreterare (samt kassör) väljs särskilt för en period av två 

(2) år.

Mom. 2 Styrelsens uppgift

Klubbstyrelsen leder det fackliga arbetet mellan klubbens 

möten i enlighet med § 3. Ordförande leder styrelsens arbete 



och kallar till sammanträden och möten. Sekreteraren för pro-

tokoll vid styrelsens och klubbens möten. Sekreteraren svarar 

för att alla val och nomineringar omgående efter årsmötet 

meddelas till förbundet. I förekommande fall för kassören 

noggranna räkenskaper över klubbens ekonomi. För styrelse-

besluts giltighet krävs att mer än hälften av styrelsens samtli-

ga ledamöter är eniga.

Mom. 3 Valberedning

Klubben bör välja en valberedning som ska bestå av minst två 

(2) ledamöter med en mandatperiod på ett (1) år.

Mom. 4 Medlemsmöten 

Klubb håller årsmöte senast det datum som förbundet med-

delar. Därutöver bör klubben hålla minst en (1) sammankomst 

under verksamhetsåret. 

Medlem i klubb har yttrande-, förslags- och rösträtt.

Extra möte och årsmöte äger rum, då styrelsen kallar eller 

då minst 25 procent av klubbmedlemmarna gjort skriftlig 

framställan därom. Kallelse ska vara medlem tillhanda i god 

tid före mötet.

Vid årssammanträde genomförs val enligt av förbundet 

fastställda rutiner samt val av ombud till avdelningens re-

presentantskap. Funktioner utöver styrelsen och ombud till 

avdelningens representantskap väljs med mandatperiod på ett 

(1) år. Revisor väljs särskilt.

Vid årssammanträdet behandlar klubben styrelsens årsbe-

rättelse samt revidering av styrelsens arbete för föregående 

år, samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.. För ett besluts 

giltighet krävs relativ majoritet (med flest röster) av de röst-



berättigade på mötet undantaget ansvarsfrihet för styrelsen  

då enkel majoritet (med över 50% av rösterna) måste uppnås.

Mom. 5 Firmatecknare 

Styrelsen utser de ledamöter som har rätt att teckna klubbens 

firma. Firmateckning är giltig endast när firman tecknas av 

två (2) i förening varav den ena bör vara vald kassör. Då giltig 

firmateckning gjorts kan en av firmatecknarna hämta ut för-

sändelser på posten. Sekreteraren ansvarar för att beslut om 

firmateckning, via utdrag ur protokoll, omgående överlämnas 

till berörd bank.

Anmärkning

Klubbar med egen ekonomi är skyldiga att utöver dessa stadgar 

även beakta gällande skattelagstiftning.

Mom. 6 Kostnader 

Kostnaden för klubbens verksamhet ersätts på sätt som avdel-

ningsstyrelsen beslutar.

Verksamhetsbidrag till fackklubbar utgår med belopp som 

fastställts av förbundet. Klubbar med egen ekonomi ansöker 

hos avdelningen om särskilt klubbidrag enligt avdelningens 

anvisningar. Särskild klubbavgift kan bestämmas av klubben 

på klubbmöte.

Mom. 7 Revision

Verksamhet och räkenskaper granskas av revisor vald av 

årsmötet. Mandattid är ett (1) år. Årsmöte väljer även revisors-

suppleant. Förbundsrevisorer har rätt att göra revision hos 

klubb. 



Mom. 8 Räkenskapsår

Klubbens räkenskaper avslutas per kalenderår. 

Mom 9 Beslut om klubbens upplösning 

Beslut om upplösning av klubb kan endast fattas av klubbmö-

te, i samråd med avdelningsstyrelsen. Då klubb är overksam 

kan avdelningsstyrelsen, i samråd med klubb, besluta om upp-

lösning av klubb. Då klubb upplöses tillfaller dess tillgångar 

som avdelningen tilldelat klubben (klubbidrag, verksamhets-

bidrag etc.) förbundet. 

Mom. 10 Svenska Elektrikerförbundets stadgar 

Utöver dessa stadgar är klubb skyldig att följa Svenska Elektri-

kerförbundets stadgar.

§ 4 KONCERNKLUBB

Inom företagskoncern där förutsättningar föreligger bör kon-

cernklubb bildas. Koncernklubb omfattar samtliga medlemmar 

i företag tillhörande koncernen och har en sammanhållande 

uppgift.

Företagsklubbar kan ingå i gemensamt organ med besluts-

rätt i angelägenheter vilka förutsätter samordnad behandling 

för alla klubbar och fackliga ombud verksamma inom samma 

koncern, koncernliknande företagssammanslutning, företag 

eller med verksamhet på flera arbetsställen.

Mom 1. Uppgifter

Koncernklubb är underställd förbundet och har till uppgift att:

• Hålla årsmöte med ingående klubbar.



• Inneha en samordnande funktion i organiseringsarbetet

på koncernen.

• Välja representanter till företagets olika utskott och

sammansättningar där arbetstagarna ska vara represen-

terade.

• Sprida information från företaget vidare till klubbarna.

• Ihop med förbundet verka för att utvecklingsavtal upp-

rättas och utvecklas löpande.

• Bedriva verksamhet som är antagen av förbundets beslu-

tande organ.

• Rapportera in valda representanter till förbundet.

Anmärkning

Förbundet centralt delegerar förhandlingsmandat till valda 

representanter.

Mom 2. Svenska Elektrikerförbundets stadgar

Utöver dessa stadgar är klubb skyldig att följa Svenska 

Elektriker förbundets stadgar.

§ 5 ÖVRIG KLUBB

Inom en kommun, en ort eller där medlemmar på annat sätt 

har en gemensam tillhörighet kan klubb bildas, vilken omfat-

tar samtliga medlemmar inom området oavsett om medlem-

marna därutöver är medlemmar i företags- och/eller koncern-

klubb.



Anmärkning 1

Hanteras enligt tillämpliga delar i § 3. 

Anmärkning 2

Övrig klubb kan ej begära in medlemsavgift.




