
 

 

 

 

Stadgar  

Ledarna inom Energi & Teknik 2015  

  

Verksamhetsområde, uppgift och organisation  

§ 1 Verksamhetsområde  

Ledarna inom Energi & Teknik – en branschförening inom Ledarna som organiserar chefer, inom 

energi-, teknik-, drift- och underhållsområdena. 

 

§ 2 Uppgift 

Föreningen har till uppgift bland annat 

att  bevaka medlemmarnas intressen samt förmedla kontakten mellan förbundets ledning och 

föreningens medlemmar  

att  verka för att samtliga inträdesberättigade ansluts till organisationen  

att  företräda medlemmarna gentemot arbetsgivaren och förhandla för dem i enlighet med 

förbundets förhandlingsregler  

att  befrämja samförstånd och samarbete inom föreningen och med andra föreningar och förbund  

 

§ 3 Organisation 

Föreningen utövar sin verksamhet genom  

• Föreningsstämman  

• Föreningsstyrelsen  

• Klubbar  

• Fackliga ombud  

Föreningens verksamhet regleras, förutom av dessa stadgar, av stadgarna för Ledarna. 

 

Föreningsstämma  

§ 4 Föreningsstämma  

Mom. 1  Föreningens högsta beslutande organ är föreningsstämman som sammanträder vart fjärde 

år på tid och plats som föreningsstyrelsen beslutar.   

Stämman äger rum året före Ledarnas kongress.  

Mom. 2  Extra stämma äger rum när föreningsstyrelsen så beslutar, eller då framställning härom görs 

från minst en fjärdedel av antalet aktiva medlemmar i föreningen.  



Mom. 3  Ordinarie föreningsstämma skall bland annat:  

• fastställa budget samt avgifter för Ledarna inom energi & tekniks verksamhet  

• ta ställning till ansvarsfrihet för styrelsen  

• välja ordförande, kassör, övriga ledamöter i föreningsstyrelsen, revisorer och suppleanter för 

dessa samt övriga funktionärer som representerar föreningen  

• välja valberedning för val som skall förrättas vid stämman  

• välja ombud och suppleanter till Ledarnas representantskap och kongress  

 

§ 5 Kallelse till föreningsstämma  

Mom. 1  Föreningsstyrelsen ska meddela tidpunkt för ordinarie föreningsstämma senast sex månader 

före stämman.  

Mom. 2  Kallelse till ordinarie föreningsstämma ska utsändas till ombuden senast sex veckor före 

stämman.  

Mom. 3  Kallelse till extra föreningsstämma skall utsändas snarast möjligt.  

Mom. 4  Vid extra föreningsstämma behandlas endast den eller de frågor som föranlett stämman.  

 

§ 6 Ombud vid föreningsstämman  

Mom. 1  Föreningsstämman består av föreningsstyrelsen och 20 valda ombud.  

Mom. 2  Föreningsstyrelsen fastställer valkretsar för valet. Val av stämmoombud sker på 

medlemsmöten i de olika valkretsarna. För ombuden skall väljas suppleanter. Valda ombud skall 

meddelas senast 8 veckor före stämman.  

Mom. 3  Ombud till ordinarie stämma skall kallas till extra stämmor under tiden till nästa 

föreningsstämma. Styrelsen har att vid behov fastställa aktuell ombudsfördelning.  

Mom. 4  Vid föreningsstämma ska av förbundet utsedd ombudsman samt föreningens revisorer delta 

och har därvid yttrande- och förslagsrätt.  

Mom. 5  Föreningsstyrelsens ledamöter har inte rösträtt i fråga om ansvarsfrihet.  

 

§ 7 Förslag och motioner  

Mom. 1  Föreningsstyrelsen har förslagsrätt till föreningsstämman. Föreningens klubbar och enskilda 

medlemmar har motionsrätt.  

Mom. 2  Motioner till ordinarie föreningsstämma ska vara föreningsstyrelsen tillhanda senast två 

månader före den dag föreningsstämman öppnas.  

Mom. 3  Av styrelsen beredda motioner med yttrande skall vara ombuden tillhanda senast fyra 

veckor före den dag föreningsstämman öppnas. 

  



Styrelse  

§ 8 Styrelse  

Mom. 1  Föreningens ledning handhas av en av föreningsstämman vald styrelse. Styrelsen skall bestå 

av högst sju ledamöter. Föreningens ordförande, kassör och övriga ledamöter samt suppleanter väljs 

för en mandattid av fyra år.  

Mom. 2  Styrelsen utser inom sig vice ordförande och sekreterare.  

Mom. 3  Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott. I arbetsutskottet skall ordförande, sekreterare 

och kassör ingå och i övrigt ledamöter enligt styrelsens beslut.  

Mom. 4  Om ledamot av styrelsen lämnar föreningens verksamhetsområde, upphör att vara aktiv 

medlem, av annan orsak blir förhindrad att delta i styrelsens sammanträden eller begär att bli befriad 

från sitt uppdrag skall suppleant inkallas att tjänstgöra till nästkommande ordinarie 

föreningsstämma. 

 

§ 9 Styrelsens sammanträden  

Mom. 1  Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och skall dessutom sammanträda när 

Ledarnas förbundsstyrelse, föreningens revisorer eller minst hälften av styrelsens ledamöter för 

behandling av visst ärende så begär.  

Mom. 2  Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av styrelsens ledamöter är närvarande och om 

beslutet ense.  

Mom. 3  Ombudsman skall delta i föreningsstyrelsens sammanträden och har där yttrande- och 

förslagsrätt men ej rösträtt.  

 

§ 10 Styrelsens uppgift  

Styrelsens uppgift är bland annat  

att  leda föreningens verksamhet i enlighet med förbundets och föreningens stadgar och med stöd 

av dessa fattade beslut  

att  följa av föreningsstämman givna riktlinjer och verkställa av föreningsstämman fattade beslut  

att  bereda till föreningen inkomna ärenden  

att  med eget utlåtande till förbundets styrelse hänskjuta frågor som icke kan avgöras av 

föreningen  

att  hålla förbundets styrelse underrättad om sin sammansättning  

att  årligen före den 1 april till förbundets styrelse avge redovisning för föreningens inkomster och 

utgifter under året samt för den ekonomiska ställningen vid årsskiftet.  

 

§ 11 Medelsförvaltning  

Mom. 1  Föreningsstyrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för föreningens medel och 

förvaltning av dessa.  



Redovisning bör ske i överensstämmelse med allmänna bokföringsgrunder och med iakttagande av 

god redovisningssed.  

Mom. 2  Föreningsstyrelsen beslutar om firmatecknare för föreningen.  

 

§ 12 Revision 

Mom. 1  Föreningsstämman väljer två revisorer samt två suppleanter bland aktiva medlemmar. Valet 

gäller för en mandattid på fyra år.  

Mom. 2  Revisorerna ska fortlöpande granska föreningens räkenskaper och föreningsstyrelsens 

förvaltning i enlighet med god revisionssed. De har rätt att när som helst ta del av föreningens 

räkenskaper och övriga handlingar.  

Mom. 3  Revisorerna ska årligen före den 1 april till föreningsordföranden lämna skriftlig berättelse 

med till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet för styrelsen.   

 

Klubbar m.m. 

§ 13 Verksamhet  

Mom. 1  Föreningsstyrelsen svarar för verksamhet till företrädare och medlemmar. Föreningen 

svarar även för verksamhetens kostnader.  

 

§ 14 Centrala klubbar/koncernklubbar  

Riksomfattande central klubb kan efter föreningsstyrelsens beslut bildas för medlemmar som har 

samma företag, kommun, statlig förvaltning eller motsvarande som motpart.  

Föreningsstyrelsen beslutar vilka centrala klubbar som skall bildas och fastställer regler för 

verksamheten. Val till centrala klubbar skall ske på medlemsmöten i lokala klubbar inom respektive 

central klubbs område.  

De centrala klubbarna följer i tillämpliga delar Ledarnas stadgar för klubbar. Motsvarande gäller för 

koncernklubbar.  

§ 15 Lokala klubbar  

Vid lokalt begränsad arbetsplats kan lokal klubb bildas. Klubbarna följer reglerna i Ledarnas stadgar.  

 

Förhandlingar 

§ 16 Förhandlingsverksamheten  

För centrala förhandlingar med respektive arbetsgivarmotpart utser föreningsstyrelsen en 

branschförhandlingsdelegation i samråd med andra berörda föreningar och av förbundsstyrelsen 

utsedd ombudsman. Föreningens ordförande eller annan styrelseledamot inom förhandlingsområdet 

bör ingå i förhandlingsdelegationen.  

Ledarnas stadgar och övriga regler för förhandlingsverksamheten gäller för föreningens 

förhandlingar.  

 



§ 17 Medlemskap  

Mom.1  Medlemskap beviljas chefer inom föreningens organisationsområde. Mom. 1 Den som är 

chef kan bli medlem i Ledarna / föreningen. Chef är den som, oavsett titel och nivå, företräder 

arbetsgivaren och leder funktion, verksamhet och/eller medarbetare.  

Mom. 2  Studerande med intresseinriktning på ledarskap och Ledarnas tillsvidareanställda 

medarbetare kan antas som medlem, enligt medlemsvillkor fastställda av förbundsstyrelsen  Mom.   

Mom 3  Det åligger den som är medlem att verka för föreningens sammanhållning och utveckling, att 

följa dessa stadgar samt att iaktta lojalitet mot föreningen och förbundet.  

 

§ 18 Medlemsavgifter  

Medlem i föreningen erlägger följande avgifter: 

• Den av medlemsformen beroende avgiften till förbundet  

• Av föreningsstämma eller föreningsstyrelse beslutad avgift till föreningen – av klubbmöte 

beslutad avgift till lokal och central klubb. 

 

Tolkning och fullmaktsröstning  

§ 19 Tolkning och tillämpning  

Mom. 1  Föreningsstyrelsen avgör tolkning av föreningens stadgar. Styrelsen fastställer särskilda 

regler för tillämpning av stadgarna när så anges eller erfordras.  

Mom 2  Medlem som icke accepterar styrelsens beslut i tolkningsfråga äger rätt att få beslutet prövat 

av förbundsstyrelsen.  

 

§ 20 Fullmaktsröstning  

Fullmaktsröstning är ej tillåten inom föreningen. 

 

 

Stadgeändring 

§ 21 Stadgeändring  

Mom. 1  Beslut om ändring av dessa stadgar kan endast fattas på föreningsstämma efter i vederbörlig 

ordning väckt förslag eller motion.  

Mom. 2  För stadgeändringsbeslut fordras minst två tredjedels majoritet av samtliga avgivna röster 

samt att stadgeändringen godkänns av förbundsstyrelsen.  

 



Upplösning  

§ 22 Föreningens upplösning  

Mom. 1  Föreningen kan icke upplösas med mindre än att beslut därom fattas av föreningsstämma 

med två tredjedels majoritet av samtliga avgivna röster.  

Mom. 2  För upplösning fordras dessutom godkännande av förbundsstyrelsen.  

Mom. 3  Kallelse till föreningsstämma vid vilken fråga om föreningens upplösning ska behandlas, ska 

skriftligen delges alla föreningens medlemmar samt förbundsstyrelsen.   

Mom. 4  Om föreningen upplöses fördelas tillgångarna enligt föreningsstämmans beslut. 


