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Motivtext till stadgeändringar 
Förslaget bygger på att beslut fattas om kongress vartannat år och att 
representantskap inte längre ska hållas. 
§1 
1.1 Korrigering så att namnet överensstämmer med Ledarnas firma. 
1.2 Endast språklig korrigering 
1.3 Flyttat till § 4.1 Mom 1. Det är tillräckligt med ett första stycke, med 
betoning av att alla chefsnivåer är företrädda.  
I övrigt ingen ändring i sak. 
§2 
Ändring §-hänvisning med anledning av omkastad §-ordning.
Hänvisningen till representantskap borttagen. 
§3 
Ingen ändring 
§4 
4.1 Ändring i momentnumrering pga att två moment tagits bort.
Mom 1 Chefsbegreppet i tidigare 1.3 flyttat hit. Förenklad definition av 
chefsbegreppet. En konsekvens är den som leder eget företag inte längre 
anses vara chef, om inte kriterierna för att vara chef är uppfyllda..  
De kvalificerade tjänstemän som vissa av Ledarnas föreningar enligt praxis 
vänder sig till har tagits bort som självständig kategori som kan bli medlem.  
Mom 2 Tidigare Mom 2 och 3 har sammanförts i ett moment. 
4.2 Endast ändring i momentnumrering pga att ett moment tagits bort. 
4.3 Språkliga korrigeringar utan ändring i sak. Ändrad §-hänvisning avseende 
enskilt medlemsärende. Borttagen hänvisning till representantskap. 
4.5 Mom 1 ”i förhållande till sin närmaste chef” borttaget då medlems 
skyldighet att bevaka sina intressen inte är begränsat till närmaste chef. 
Mom 2 och Mom 3. Två nya moment. 4.7 Mom 1 och Mom 2 angående 
medlems uppgifter har förts över till detta moment och preciserats som 
skyldigheter.  
4.6 Mom 1 Representantskap ersatt med kongress. Förtydligande att avgiften 
fastställs utifrån av kongressen beslutade principer. I övrigt språklig 
korrigering. 
4.7 Borttagen – Mom 1 och 2 till 4.5. Mom 3 till 5.1 Mom 3. 
4.7 Ändrad numrering från 4.8.  
Förtydligande i momentets rubrik att den reglerar såväl utträde som 
upphörande. 
4.8 Ändrad numrering från 4.9 
Mom 1 Precisering av att motarbetande eller skada av Ledarna kan leda till 
uteslutning 
§5  
Tidigare §6. Ursprungliga §6 bytt plats med §5. Blir en mer logisk följd. 
5.1 Ny momentindelning. 
Mom 1. Förtydligande att såväl klubb som facklig företrädare representerar 
och företräder ledarna på arbetsplatsen. Klargörande att medlem i Ledarna 
kan vara medlem i klubb om det finns sådan. Uppgiften att ge stöd och 
service, i samarbete med kansliet flyttad till moment 2. 
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Mom 2. Klargörande att klubb eller facklig företrädare utgör lokal 
arbetstagarorganisation på arbetsplatsen. Andra punkten flyttad från tidigare 
första stycket. 
Mom 3. Flyttad från tidigare 4.7 Mom 3. 
Mom 4. Nytt - Klargörande av att förbundskansliet eller den förbundsstyrelsen 
utser kan utgöra Ledarnas lokala organisation då klubb eller företrädare 
saknas på arbetsplatsen. 
5.2 Förtydligande i rubriken att avser sammansättning av klubb. Hänvisning 
till företrädare flyttad till nytt Mom 5.3, där företrädaren regleras.  
Ny 5.3  
Mom 1 Flyttat från tidigare 6.2. Klargörande att förbundsstyrelsen kan fatta 
beslut om förutsättningarna för att vara företrädare, t ex att företrädaren ska 
vara certifierad. 
Mom 2 Flyttat från tidigare 5.1 Mom 4. 
5.4 Ny numrering 
§6 tidigare § 5. Ursprungliga §5 har bytt plats med §6. Blir en mer logisk följd.
6.1 Mom 2 Precisering av att med centrala företrädare avses 
arbetsgivarorganisation. 
Mom 3 Tidigare 5.2 Mom 2 har tillförts momentet. 
Tidigare Mom 4 flyttad till 5.3 Mom 2. 
Nytt Mom 4 flyttat från tidigare 5.2 Mom 2 med förtydligande att det är klubb 
eller företrädare som kan binda medlem med lokalt avtal. Förtydligande att 
klubb eller företrädare inte kan binda medlem som avstått från att omfattas av 
förhandling. Tidigare 5.4 Mom 2 tillfört. 
Mom 5 Flyttat från tidigare 5.4 Mom 1. 
Mom 6 Ny. Förtydligande av kravet i tidigare 6.2 att styrelse eller vald 
företrädare ska fullgöra sitt uppdrag i enlighet med Ledarnas stadgar samt att 
förbundsstyrelsens rätt enligt tidigare 5.1 Mom 2 att förhandla och träffa avtal 
med arbetsgivare även innefattar en rätt att förhindra att avtal träffas. 
6.2 Ändrad numrering från 5.3 till 6.2. 
Mom 1 Förändring i enlighet med motion nr 11 som utvidgar kretsen som kan 
utgöra förhandlingsdelegation från endast lokala företrädare till även 
föreningsmedlemmar, som är verksamma inom avtalsområdet. 
Tidigare 5.4 Mom 1 har flyttats till 6.1 Mom 4 och 5. 
Tidigare 5.4 Mom2 flyttad till 6.1 mom 4. 
Tidigare 5.4 Mom 3 har utgått då inte nödvändigt att stadgeregleras. 
Tidigare 5.4 Mom 4 har utgått då det är oklart vad som avses med en central 
uppföljningsförhandling. 
6.3 Ändrad numrering, tidigare 5.5. 
§7 
Hänvisningen till representantskap borttagen.
§8 
8.1 Hänvisningen till representantskap borttagen.
8.2 Mom 1 Mandatfördelningen är ändrad till ett ombud för varje tusental. Vid 
ändrad mandatfördelning behöver det inte vara föreningsordföranden som är 
kongressombud.  
Husdjursteknikernas riksförening, Kost & Näring, Livsmedelsbranschens 
Chefsförening, Ledarna inom Kriminalvården, Ledarnas Brandbefälsförening 
och Medieledarna har idag färre än 1 000 medlemmar och förlorar därmed ett 
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mandat. 
8.3 Tillfört att även handlingar ska skickas med kallelsen till kongress. Ändrad 
tid för utskick till två månader före kongressens öppnande. 
8.4 Mom 1 Ändring som innebär att kongress ska hållas vartannat år. 
Mom 3 Tidigare 9.4 Mom 4. 
Mom 4 Tidigare del av 8.4 Mom 3 punkt två och fyra. Tidigare 8.4 Mom 3 
punkt 1 inte nödvändig då informationen ingår i årsberättelsen. 
8.5 Mom 3  
Första punkten – ändrat till beslut för kommande två år (tidigare fyra). 
Andra punkten – jfr tidigare 9.5 punkt 2. 
Tredje punkten – jfr tidigare 9.5 punkt 4. 
Fjärde punkten – jfr tidigare 9.5 punkt 5. 
Mom 4  
Första punkten. Tidigare 8.5 Mom 4. Förtydligande att förbundsstyrelsen 
består av 12 ledamöter. 
Andra punkten. Tidigare 8.5 Mom 12. 
Tredje punkten. Tidigare 8.5 Mom 10. 
Fjärdepunkten. Tidigare 9.5 punkt 6. Valutskottets uppgift framgår av §9. 
Femte punkten. Tidigare 9.5 punkt 6. 
Sjätte punkten – ny. Kongressen ska fastställa arvode till valutskottet, efter 
förslag från förbundsstyrelsen. 
Sjunde punkten. Tidigare 8.5 Mom 11. 
Tidigare Mom 5 har flyttats till 10.2, nytt Mom 2. 
Mom 5, tidigare Mom 6. 
Mom 6, tidigare Mom 7. 
Mom 7, tidigare Mom 8. 
Mom 8, tidigare Mom 9. 
8.6 Tidigare Mom 2, finns även i §17. Därför borttagen här. 
Tidigare Mom 3 finns även i §18. Därför borttagen här. 
Ny Mom 2, tidigare Mom 4. Förtydligande att det krävs två tredjedelars 
majoritet av samtliga avgivna röster. 
I övrigt endast ändrad numrering till följd av att Mom 2 och Mom 3 tagits bort. 
8.7 Tidigare Mom 3 har tagits bort. Föreningarna bör själva ta ställning till när 
motion ska lämnas till förening. 
Mom 3 Ändrad från Mom 4 till Mom 3. Tid för ingivande av motioner från fyra 
till fem månader. Förtydligande att även medlem, klubb och 
föreningsavdelning har en tidsfrist för att inge motion. Reglering av 
föreningars yttrande över motioner har tagits bort. 
Mom 4 ändrad från Mom 5 till Mom 4. Förtydligande att det är 
förbundsstyrelsens yttranden som ska skickas till kongressombuden. 
8.8 Mom 1 Reglering av när extra kongress kan hållas (jfr tidigare 9.9 Mom 1). 
Mom 2 Endast sådan fråga som extra kongress sammankallats för får 
behandlas. (Jfr tidigare 9.9 Mom 2.) 
Tidigare Mom 2 har tagits bort med anledning av hänvisningen till 
representantskap. 
Tidigare Mom 3 har tagits bort och framgår av 10.2 Mom 3 som en generell 
skyldighet för förbundsstyrelsen att lämna sitt uppdrag då ansvarsfrihet inte 
beviljas. 
Mom 3 Ändrad från Mom 4 till Mom 3. 
§9  
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Regleringen av representantskap är borttagen. Vissa frågor har förts över till 
regleringen av frågor som ska hanteras av kongress. § innehåller nu reglering 
av Valutskott (tidigare 9.8). Tidigare 9.5 punkten två finns återgiven i 8.4 Mom 
3 punkten två.  
Tidigare 9.5 punkten tre. Frågan om avsättning till grundfonden behöver inte 
längre stadgeregleras eftersom representantskapet 2013 beslutade om 
grundfondens storlek. Den ska beräknas enligt modellen 29 000 konfliktdagar. 
Grundfonden uppgick 2013 till 280 miljoner kronor, vilket motsvarade 220 000 
konfliktdagar. Medel hade inte tillförts grundfonden på många år. 
9.1 ändrad från 9.8.1  
Mom 1 har följdändrats då representantskapet tas bort vilket medför att 
kongress väljer valutskott.  
Mom 2 har flyttats från tidigare 9.8.4 Mom 1. Förtydligande att 
nomineringarna avser förtroendevalda revisorer. Tidigare Mom 2 har flyttats 
till 9.3 sammansättning.  
Mom 3 Flyttat från tidigare 9.8.4 Mom 1. Ändring av tid för presentation till 
kongressen från en till två månader. 
9.2 Ingen ändring. 
9.3 Mom 1 flyttat från 9.8.3. Om antalet ledamöter minskar kan det bli aktuellt 
med fyllnadsval vid nästa kongress. 
Mom 2 flyttat från 9.8.1 Mom 2. Ändrat från representantskap till kongress. 
Tidpunkt för nominering av kandidater till valutskottet ändrad till fem 
månader innan kongress med styrelseval.  
Tidigare 9.8.4 flyttat till Mom 1 och Mom 3. 
§10  
10.1 Mom 1 Punkten tre endast språklig korrigering
Punkten fem anses ingå i Mom 2. 
10.2 Uppdelning i två Mom. Tillägg till Mom 1 enligt vilket framgår att minst 
en tredjedel av förbundsstyrelsens ledamöter ska bestå av det ena könet. 
Mom 2 har flyttats från 8.5 Mom 5. 
Mom 3 fanns tidigare endast reglerad i samband med extra kongress, men ska 
gälla i samtliga fall då ansvarsfrihet inte beviljas. 
10.7 Mom 2 Endast språklig justering, ingen ändring i sak. 
§11 
11.1 Mom 3. Ändrat från representantskap till kongress.
Mom 4. Hänvisning till representantskap borttagen. 
11.4 Ändrat från representantskap till kongress. Hänvisning till 
medlemsvillkor i §4 istället för chefsbegrepp i §1. 
11.6 Endast språklig justering, ingen ändring i sak. 
§12 
12.1 Ny Mom 1. Flyttad från Mom 4 med förtydligande att rapporten ska 
lämnas varje år. 
Mom 2, tidigare Mom 1. Förtydligande att de förtroendevalda revisorerna 
också har till uppgift att granska föreningarna. 
Mom 3 ändrat från Mom 2. 
Mom 4 ändrat från Mom 3. Hänvisningen till representantskap ersatt med 
kongress. 
Mom 5 Nytt. Tydliggörande av att de förtroendevalda revisorerna årligen ska 
lämna rapport över granskningen av föreningarnas verksamhet. 
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Tidigare Mom 4 flyttad till nytt Mom 1. Tidigare hänvisning till Mom 1 nu 
ändrad till moment 2. 
12.2 Mom 1. Ändring från representantskap till kongress. Eftersom kongress 
hålls vartannat år väljs revisionsbolag för två år i taget. Revisionsbolag väljs 
istället för auktoriserad revisor. 
§13  
Ingen ändring 
§14  
Ingen ändring 
§15  
Ingen ändring 
§16 
Mom 3 flyttat till ny § 18 om prövning av enskilt medlemsärende 
Mom 4 ändrat till Mom 3. 
§17  
Ingen ändring 
§18  
Ny § 
Mom 1 Klargörande att prövningen avser medlem som anser sig felaktigt 
behandlad av Ledarna i hantering av medlemsärenden. Sådan begäran ska 
göras skriftligen. 
Mom 2 motsvarar tidigare §16 Mom 3, andra meningen. 
Mom 3 förtydligande av tidigare §16 Mom 3 tredje meningen som tydliggör att 
slutlig prövning endast kan göras genom skiljeförfarande. 
§19 
Ny numrering, tidigare §18. 
 
 
Grundstadgar för förening 

§ 1  
Första stycket andra punkten; ingen ändring i sak. Nytt andra stycke som innebär 
att föreningarnas intäkter ska användas i verksamheten för att uppfylla de 
åtaganden föreningen har när det gäller branschverksamhet och att föreningarna 
inte omotiverat ska bygga upp kapital. 
I sista stycket är hänvisningen till representantskap borttagen. 
§ 2 
Hänvisningen till representantskap är borttagen. Ändring av kallelse till 
föreningsstämma på så sätt att kallelsen ska ske senast två månader före 
stämman. 
§ 3 
Andra stycket språklig korrigering.
§ 4 
Ingen ändring 
§ 5 
Sista meningen i första stycket flyttad och är nu nytt tredje stycke. Förtydligande i 
andra stycket att revisorn ska granska att kravet i 1 § är uppfyllt avseende hur 
föreningarnas intäkter används och hur kapital byggs upp. 
§ 6 
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Ingen ändring 
§ 7 
Ingen ändring 
§ 8 
Förtydligande att kravet på två tredjedelsmajoritet avser samtliga avgivna röster.
 
 


