Förslag till nya stadgar 2018

LEDARNAS
STADGAR
Nuvarande lydelse
8.5 BESLUTSORDNING
Mom 3 Kongressen ska
• besluta om Ledarnas
strategiska inriktning och
ekonomisk plattform för
de kommande två åren,
• ta ställning till om
förbundsstyrelsen ska
beviljas ansvarsfrihet,
• besluta om principerna
för fastställande av
förbunds avgiften, samt
• välja ett revisionsbolag
för kommande två
räkenskapsår.
Mom 4 Kongressen ska
vart fjärde år
• välja förbundsstyrelse.
Förbundsstyrelsen består
av tolv ledamöter.
Förbundsordförande,
förste och andre vice
ordförande samt
ytterligare åtta ledamöter
väljs av kongressen. Bland
de åtta ledamöterna väljer
kongressen suppleanter
för vice ordförandena.
Härutöver utser Ledarnas
personal genom sin
organisation en
förbundsstyrelseledamot
bland de anställda. Leda
moten måste vara
medlem i Ledarna, • utse

Föreslagen lydelse
8.5 BESLUTSORDNING
Mom 3 Kongressen ska
• besluta om Ledarnas
strategiska inriktning och
ekonomisk plattform för
de kommande två åren,
• ta ställning till om
förbundsstyrelsen ska
beviljas ansvarsfrihet,
• besluta om principerna
för fastställande av
förbunds avgiften, samt
• välja ett revisionsbolag
för kommande två
räkenskapsår.
Mom 4 Kongressen ska
vart fjärde år
* besluta om Ledarnas
strategiska inriktning,
• välja förbundsstyrelse.
Förbundsstyrelsen består
av tolv ledamöter.
Förbundsordförande,
förste och andre vice
ordförande samt
ytterligare åtta ledamöter
väljs av kongressen. Bland
de åtta ledamöterna väljer
kongressen suppleanter
för vice ordförandena.
Härutöver utser Ledarnas
personal genom sin
organisation en
förbundsstyrelseledamot
bland de anställda. Leda

Motiv till ändring
I stadgarna står det idag att
kongressen ska besluta om
Ledarnas strategiska
inriktning och ekonomisk
plattform för de kommande
två åren.
Det är en onödig kvarleva
från tidigare stadgar.
Kongressen fattar idag beslut
om förbundspolitiskt
program, dvs strategisk
inriktning, vart fjärde år och
fastställer principerna för
Förbundsavgiften.

ordförande, fyra
ledamöter samt två
suppleanter i nämnden för
medlemsfrågor, efter
förslag från
förbundsstyrelsen.
Ordföranden i nämnden
ska inte vara medlem i
Ledarna,
• välja tre förtroendevalda
revisorer med tre
suppleanter, • två år före
kongress med val välja
valutskott om nio leda
möter, däribland en
ordförande och en vice
ordförande,
• efter förslag från
förbundsstyrelsen,
fastställa instruktion för
valutskottet,
• fastställa arvode för
valutskottets ledamöter,
efter förslag från
förbundsstyrelsen samt
• fastställa arvode för
styrelsens ledamöter,
utom ordföranden, för
kongressperioden. För
samma period fast ställer
kongressen arvode för de
förtroendevalda
revisorerna. Valutskottet
föreslår arvodets storlek.

11.2 ANSVAR
Föreningen ansvarar för
medlemmarnas inflytande
på Ledarnas
representativa demokrati,
bevakar och bildar opinion
i bransch-, myndighetsoch förvaltningsspecifika
frågor och yrkesfrågor,
bedriver bransch- eller
verksamhetsspecifika
aktiviteter, medverkar i
medlemsrekrytering samt
ansvarar för
medlemsinflytandet vid
centrala förhandlingar.

moten måste vara
medlem i Ledarna, • utse
ordförande, fyra
ledamöter samt två
suppleanter i nämnden för
medlemsfrågor, efter
förslag från
förbundsstyrelsen.
Ordföranden i nämnden
ska inte vara medlem i
Ledarna,
• välja tre förtroendevalda
revisorer med tre
suppleanter,
• två år före kongress med
val välja valutskott om nio
leda möter, däribland en
ordförande och en vice
ordförande,
• efter förslag från
förbundsstyrelsen,
fastställa instruktion för
valutskottet,
• fastställa arvode för
valutskottets ledamöter,
efter förslag från
förbundsstyrelsen, samt
• fastställa arvode för
styrelsens ledamöter,
utom ordföranden, för
kongressperioden. För
samma period fast ställer
kongressen arvode för de
förtroendevalda
revisorerna. Valutskottet
föreslår arvodets storlek.
11.2 ANSVAR
Föreningens ansvar ska
vara att:
* bevaka och följa sina
branschfrågor,
*stå för kunskap om
branschen och dess
arbetsplatser samt
omsätta kunskapen till
medlemsnytta ,
• svara för medlemmarnas
inflytande i Ledarnas
representativa demokrati,
• medverka i centrala
avtalsförhandlingar genom
att utse representanter till

Texten i föreningsstadgan
och i huvudstadgan ska vara
identisk (jfr § 1 förslag
ändring föreningsstadga).
• Fokus bör flyttas från ”att
göra
aktiviteter/utspel/produkter”
till ”kunskap om
Branschen”

Medlem bör välja den
förening inom vars
område medlemmen
arbetar. Efter ansökan kan
medlem antas i annan
förening eller i flera
föreningar.

12.1 FÖRTROENDEVALDA
REVISORER
Mom 1 Senast den 15
mars varje år ska de
förtroendevalda
revisorerna till
förbundsstyrelsen
överlämna sin
granskningsrapport av
Ledarnas verksamhet, att
redovisas på nästa
kongress.
Mom 2 De
förtroendevalda
revisorerna ska granska
om Ledarnas föreningar
och dess verksamheter
sköts på ett
ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt och
om Ledarnas interna
kontroll är tillräcklig.
Granskningen ska vara så
ingående och omfattande

Ledarnas
förhandlingsdelegationer,
samt
• medverka i
medlemsrekrytering.
Föreningen ansvarar för
medlemmarnas inflytande
på Ledarnas
representativa demokrati,
bevakar och bildar opinion
i bransch-, myndighetsoch förvaltningsspecifika
frågor och yrkesfrågor,
bedriver bransch- eller
verksamhetsspecifika
aktiviteter, medverkar i
medlemsrekrytering samt
ansvarar för
medlemsinflytandet vid
centrala förhandlingar.
Medlem bör välja den
förening inom vars
område medlemmen
arbetar. Efter ansökan kan
medlem antas i annan
förening eller i flera
föreningar.
12.1 FÖRTROENDEVALDA
REVISORER
Mom 1 Senast den 15
mars vVarje år ska de
förtroendevalda
revisorerna till
förbundsstyrelsen
överlämna sin
granskningsrapport av
Ledarnas verksamhet, att
redovisas på nästa
kongress.
Mom 2 De
förtroendevalda
revisorerna ska granska
om Ledarnas interna
kontroll är tillräcklig.
De förtroendevalda
revisorerna ska också
granska om Ledarnas
föreningar och dess
verksamheter sköts på ett
ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt och

Idag finns krav på att de
förtroendevalda revisorerna
ska lämna sin
granskningsrapport av
Ledarnas verksamhet senast
den 15 mars.
Eftersom
styrelsesammanträdet inte
alltid ligger före den 15 mars
är det bättre att inte ange ett
särskilt datum.
Formuleringen om den
interna kontrollen är otydlig
och behöver förtydligas. Den
interna kontrollen har inget
med föreningarna att göra.
Revisorerna ska granska
Ledarnas interna kontroll.
Ledarna har ingen intern
kontroll över föreningarna.
De förtroendevalda
revisorerna kan således inte
granska om Ledarnas interna
kontroll är tillräcklig.

som god sed vid detta slag
av granskning kräver med
särskild hänsyn till att
Ledarna är en demokratisk
organisation.

om Ledarnas interna
kontroll är tillräcklig.
Granskningen ska vara så
ingående och omfattande
som god sed vid detta slag
av granskning kräver med
särskild hänsyn till att
Ledarna är en demokratisk
organisation.

12.2 AUKTORISERAD
REVISOR
Mom 1 Kongressen ska för
kommande två
räkenskapsår välja ett
revisionsbolag som ska
granska Ledarnas
årsredovisning och
bokföring samt
förbundsstyrelsens och
verkställande direktörens
förvaltning. Granskningen
ska vara så ingående och
omfattande som god
revisionssed kräver.
Revisionsbolaget ska efter
varje räkenskapsår lämna
en revisionsberättelse
till förbundsstyrelsen
senast den 15 mars.

12.2 AUKTORISERAD
REVISOR
Mom 1 Kongressen ska för
kommande två
räkenskapsår välja ett
revisionsbolag som ska
granska Ledarnas
årsredovisning och
bokföring samt
förbundsstyrelsens och
verkställande direktörens
förvaltning. Granskningen
ska vara så ingående och
omfattande som god
revisionssed kräver.
Revisionsbolaget ska efter
varje räkenskapsår lämna
en revisionsberättelse till
förbundsstyrelsen senast
den 15 mars.

Idag finns krav på att
revisorerna ska lämna en
revisionsberättelse till
förbundsstyrelsen senast den
15 mars.
Eftersom
styrelsesammanträdet inte
alltid ligger före den 15 mars
är det bättre att inte ange ett
särskilt datum.

Nuvarande lydelse
§1 UPPGIFT
[Föreningens namn] är en
förening för Ledarnas
medlemmar inom
[bransch/beskrivning].
Föreningens uppgift ska
vara att:
• svara för medlemmarnas
inflytande i Ledarnas
representativa demokrati,
• svara för centrala
avtalsförhandlingar via
Ledarnas
förhandlingsdelegationer,

Föreslagen lydelse
§1 UPPGIFT ANSVAR
[Föreningens namn] är en
förening för Ledarnas
medlemmar inom
[bransch/beskrivning].
Föreningens uppgift
ansvar ska vara att:
* bevaka och följa sina
branschfrågor,
* stå för kunskap om
branschen och dess
arbetsplatser samt
omsätta kunskapen till
medlemsnytta,

Motiv till ändring
Texten i föreningsstadgan
och i huvudstadgan ska vara
identisk ((jfr 11.2 förslag
ändring Ledarnas stadgar).
• Fokus bör flyttas från ”att
göra
aktiviteter/utspel/produkter”
till ”kunskap om
Branschen”

GRUNDSTADGAR
FÖR FÖRENING

• medverka i
medlemsrekrytering,
• bevaka bransch- eller
verksamhetsspecifika
frågor,
• bilda opinion i branscheller verksamhetsspecifika
frågor samt
• bedriva bransch- eller
verksamhetsspecifika
aktiviteter.

• svara för medlemmarnas
inflytande i Ledarnas
representativa demokrati,
• svara förmedverka i
centrala
avtalsförhandlingar via
genom att utse
representanter till
Ledarnas
förhandlingsdelegationer,
samt
• medverka i
medlemsrekrytering.
• bevaka bransch- eller
verksamhetsspecifika
frågor,
• bilda opinion i branscheller verksamhetsspecifika
frågor samt
• bedriva bransch- eller
verksamhetsspecifika
aktiviteter. .

§2 FÖRENINGSSTÄMMA
Föreningsstämman eller
motsvarande organ är
föreningens högsta
beslutande organ och
består av
föreningsstyrelsen och
valda ombud. För
ombuden ska det väljas
suppleanter.
Föreningsstämma beslutar
om antalet ombud vid
kommande
föreningsstämma.
Val av ombud sker som
föreningen beslutar.
Föreningsstämma kan
besluta om att dela in
medlemmarna i
avdelningar. Om så sker
ska det skriftligen
rapporteras till Ledarnas
kansli. Föreningen
fastställer regler för
avdelningarnas
verksamhet.

§2 FÖRENINGSSTÄMMA
Föreningsstämman eller
motsvarande organ är
föreningens högsta
beslutande organ och
består av
föreningsstyrelsen och
valda ombud. För
ombuden ska det väljas
suppleanter.
Föreningsstämma beslutar
om antalet ombud vid
kommande
föreningsstämma.
Val av ombud sker som
föreningen beslutar.
Föreningsstämma kan
besluta om att dela in
medlemmarna i
avdelningar. Om så sker
ska det skriftligen
rapporteras till Ledarnas
kansli. Föreningen
fastställer regler för
avdelningarnas
verksamhet.
För att stämma ska kunna
hållas ska antalet

Flera föreningar har uttryckt
oro för ett ”demokratiskt
underskott” i samband med
val till stämmor, avdelningar
mm.
• Gemensamma minimikrav
på hur demokratin ska
fungera i en förening införs.
• Regler som medför ökad
transparens och
påverkansmöjlighet vid
stämman, kring
ekonomihantering och
ansvarsfrihet införs.

Ordinarie
föreningsstämma ska
bland annat
• fastställa
verksamhetsplan och
budget samt avgifter för
[Föreningens namn]s
verksamhet,
• ta ställning till
ansvarsfrihet för
föreningsstyrelsen,
• välja ordförande, kassör,
övriga ledamöter i
föreningsstyrelsen, revisor
och suppleanter för dessa
samt valberedning samt
• välja ombud och
suppleanter till Ledarnas
kongress.
Kallelse till ordinarie
föreningsstämma ska
utsändas senast två
månader före stämma.
Föreningsstyrelsen har
förslagsrätt till
föreningsstämman.
Enskilda medlemmar,
klubbar och avdelningar
med medlemmar inom
föreningens
verksamhetsområde har
motionsrätt till
föreningsstämman.
Motion ska skriftligen
sändas till
föreningsordföranden och
föreningsstyrelsen senast
sju veckor före stämman.
Föreningsstyrelsen har att
yttra sig över inkomna
motioner och senast två
veckor före stämman
utsända styrelsens
yttrande och förslag samt
verksamhetsberättelse till
stämmoombuden.
Föreningsstyrelsen ska
utsända kallelse till extra
föreningsstämma snarast
möjligt.

röstberättigade
stämmoombud överstiga
antalet röstberättigade
ledamöter i
föreningsstyrelsen.
Ordinarie
föreningsstämma ska
bland annat
• fastställa
verksamhetsplan och
budget samt avgifter för
[Föreningens namn]s
verksamhet,
• ta ställning till
ansvarsfrihet för
föreningsstyrelsen,
• välja ordförande, kassör,
övriga ledamöter i
föreningsstyrelsen, revisor
och suppleanter för dessa,
samt valberedning samt
*välja valberedning som
arbetar fram till och
presenterar sitt förslag på
nästkommande stämma,
samt
• välja ombud och
suppleanter till Ledarnas
kongress.
Kallelse till ordinarie
föreningsstämma ska
utsändas senast två
månader före stämma.
Fyra veckor innan stämma
ska bokslut och
verksamhetsberättelse
presenteras på
föreningens webbplats.
Vid samma tidpunkt ska
mail skickas till alla
medlemmar om att
materialet finns på
webben och att stämma
kommer hållas.
I god tid före stämman ska
medlemmarnas
möjligheter att nominera
och lämna förslag på
webben beskrivas.
Föreningsstyrelsen har
förslagsrätt till
föreningsstämman.

I kallelsen ska anges de
ärenden som föranlett
stämman.
Vid föreningsstämman ska
av Ledarna utsedd anställd
samt föreningens revisorer
delta och har därvid
yttrande och förslagsrätt.
Extra föreningsstämma
äger rum när
föreningsstyrelsen så
beslutar eller då minst en
fjärdedel av de aktiva
medlemmarna så begär.

Enskilda medlemmar,
klubbar och avdelningar
med medlemmar inom
föreningens
verksamhetsområde har
motionsrätt till
föreningsstämman.
Motion ska skriftligen
sändas till
föreningsordföranden och
föreningsstyrelsen senast
sju veckor före stämman.
Föreningsstyrelsen har att
yttra sig över inkomna
motioner och senast två
veckor före stämman
utsända styrelsens
yttrande och förslag samt
verksamhetsberättelse till
stämmoombuden.
Föreningsstyrelsen ska
utsända kallelse till extra
föreningsstämma snarast
möjligt.
I kallelsen ska anges de
ärenden som föranlett
stämman.
Vid föreningsstämman ska
av Ledarna utsedd anställd
samt föreningens revisorer
delta och har därvid
yttrande och förslagsrätt.
Extra föreningsstämma
äger rum när
föreningsstyrelsen så
beslutar eller då minst en
fjärdedel av de aktiva
medlemmarna så begär.

