
Förbundsstyrelsens proposition

Vissa stadgeändringar

Förbundets stadgar föreslås ändras för att för-
tydliga vilken rättshjälp förbundet kan ge, för att
ändra mandatberäkningen för kongressen så att
vilande föreningar inte ger upphov till tomma
stolar i den demokratiska processen samt för
att korrigera inkonsekvenser och felskrivningar i
stadgarna.
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Förbundsstyrelsen proposition  
Vissa stadgeförändringar 

Principbeslut 

Förbundsstyrelsen hemställer att kongressen beslutar 

• att förtydliga vilken rättshjälp förbundet kan ge i enlighet med förslaget på sidan 2. 
• att ändra mandatberäkningen för kongressen så att vilande föreningar inte ger 

upphov till tomma stolar i den demokratiska processen i enlighet med förslaget på 
sidan 3. 

• att förtydliga att medlemmar kan komma att företrädas av en 
förhandlingsorganisation i enlighet med förslaget på sidan 4. 

• att inkonsekvenser och felskrivningar i stadgarna ändras enligt förslag på sidan 4-
6.  

• att stadgeändringarna anses omedelbart justerade. 

Stadgebeslut 

Förbundsstyrelsen hemställer att kongressen beslutar 

• att §6 i förbundets stadgar från 1 juli 2019 ska ha den lydelse som anges i 
förslaget på sidan 2 angående medlems rätt till rättshjälp. 

• att § 6 i förbundets stadgar från 1 juli 2019 ska ha den lydelse som anges i 
förslaget på sidan 3 angående förhandlingsorganisationer. 

• att §§ 11 i förbundets stadgar från 1 juli 2019 ska ha den lydelse som anges i 
förslaget på sidan 4. 

• att §§ 4, 7, 14, 23, 25, 28, 29 ska ha den lydelse som anges i förslaget på sidan 5-
7. 
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Stadgeändringar för att förtydliga vilken rättshjälp förbundet 
kan ge 
Förbundsstyrelsen fastställde 2 februari en rättshjälpspolicy till stöd för kansliets 
bedömningar av vilka medlemsärenden som förbundet kan/bör driva. För att ytterligare 
tydliggöra frågan i förbundsstadgans § 6 föreslås att denna paragraf förtydligas på två 
punkter:  

1. Begreppet ”process” i § 6 andra stycket i SULF:s stadgar bör ersättas med 
domstolsprocess eller domstolsliknande process.  

2. Ett tillägg ska göras så att det framgår att förbundets rättshjälp även omfattar 
andra rättsliga angelägenheter som har nära anknytning till löne- och 
anställningsförhållandet och som är av principiell karaktär samt under vilka 
förutsättningar rättshjälp beviljas i sådana fall.  

 

Nuvarande lydelse Föreslagen ny lydelse 

§ 6 Medlems allmänna rättigheter 

Medlem äger rätt att erhålla råd och stöd 
av förbundet i frågor som rör 
medlemmens löne- och 
anställningsförhållanden. 

Fråga om SULF ska företräda medlem i 
förhandling eller process prövas av 
förbundsstyrelsens arbetsutskott i varje 
enskilt fall. 

Medlem äger inte rätt att erhålla 
individuell facklig service från förbundet 
rörande problem som hänför sig till tid 
före inträdet i förbundet eller uppkommit 
inom tre månader efter inträdet, såvida 
inte synnerliga skäl föreligger. Beslut i 
varje enskilt fall fattas av 
förbundsstyrelsens arbetsutskott. 

 

§ 6 Medlems allmänna rättigheter 

Medlem äger rätt att erhålla råd och stöd 
av förbundet i frågor som rör 
medlemmens löne- och 
anställningsförhållanden. 

Medlem äger också rätt att erhålla råd 
och stöd av förbundet i frågor som har 
nära anknytning till medlemmens löne- 
och anställningsförhållande och som är 
av principiell karaktär. 

Fråga om SULF ska företräda medlem i 
förhandling, domstolsprocess eller 
domstolsliknande process prövas av 
förbundsstyrelsens arbetsutskott i varje 
enskilt fall. 

Medlem äger inte rätt att erhålla 
individuell facklig service från förbundet 
rörande problem som hänför sig till tid 
före inträdet i förbundet eller uppkommit 
inom tre månader efter inträdet, såvida 
inte synnerliga skäl föreligger. Beslut i 
varje enskilt fall fattas av förbunds-
styrelsens arbetsutskott. 
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Stadgeändringar med anledning av dataskyddsförordningen 
På grund av dataskyddsförordningen bör vi i stadgarna förtydliga att medlem i 
förhandling kan företrädas av en förhandlingsorganisation. Därigenom skapar vi grund 
för att överföra personuppgifter till exempelvis lokala Saco-S-föreningar. 

 

 

  

Nuvarande lydelse Föreslagen ny lydelse 

§ 6 Medlems allmänna rättigheter 

Medlem äger rätt att erhålla råd och stöd 
av förbundet i frågor som rör 
medlemmens löne- och 
anställningsförhållanden. 

Fråga om SULF ska företräda medlem i 
förhandling eller process prövas av 
förbundsstyrelsens arbetsutskott i varje 
enskilt fall. 

Medlem äger inte rätt att erhålla 
individuell facklig service från förbundet 
rörande problem som hänför sig till tid 
före inträdet i förbundet eller uppkommit 
inom tre månader efter inträdet, såvida 
inte synnerliga skäl föreligger. Beslut i 
varje enskilt fall fattas av 
förbundsstyrelsens arbetsutskott. 

 

§ 6 Medlems allmänna rättigheter 

Medlem äger rätt att erhålla råd och stöd 
av förbundet i frågor som rör 
medlemmens löne- och 
anställningsförhållanden. 

Fråga om SULF ska företräda medlem i 
förhandling eller process prövas av 
förbundsstyrelsens arbetsutskott i varje 
enskilt fall. 

Vid förhandling kan medlem komma att 
företrädas av förhandlingsorganisation i 
vilken SULF är medlem.  

Medlem äger inte rätt att erhålla 
individuell facklig service från förbundet 
rörande problem som hänför sig till tid 
före inträdet i förbundet eller uppkommit 
inom tre månader efter inträdet, såvida 
inte synnerliga skäl föreligger. Beslut i 
varje enskilt fall fattas av 
förbundsstyrelsens arbetsutskott. 
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Stadgeändringar i syfte att öka demokratin vid SULF:s kongresser 
Kongressen har enligt stadgarna 101 mandat som fördelas mellan lokalföreningarna. 
Problemet är att det saknas en definition av vad som menas med lokalförening. Som 
det är idag räknas alla lokalföreningar som finns i SULF:s medlemsregister som 
lokalföreningar. Problemet är att en del föreningar under vissa perioder bedriver så lite 
aktivitet att de i praktiken är att betrakta som vilande och att dessa föreningar inte heller 
utser några kongressombud. Detta i sin tur medför att det till  de senaste två 
kongresserna utsetts långt färre än 101 kongressombud. 

Det ligger i förbundets intresse att så många lärosäten som möjligt har aktiva och 
engagerade SULF-föreningar och att föreningarna utser kongressombud. Därför ligger 
det inte i förbundets intresse att lägga ned inaktiva föreningar utan att i stället underlätta 
för dem att återuppta verksamheten om man under en tid varit inaktiv.  

Det ingår i SULF:s kanslis uppdrag att stötta och uppmuntra samtliga föreningar samt 
att stimulera till ny verksamhet för inaktiva föreningar. För att kunna stimulera till ny 
verksamhet är det alltså inte aktuellt att lägga ned inaktiva föreningar. Samtidigt 
föreligger ett behov att säkerställa möjligheten för de aktiva föreningarna att 
tillsammans utse ombud till en full kongress med 101 ombud. Det blir därmed 
angeläget att inaktiva föreningar inte räknas med i fördelningen av mandat till 
kongressen, utan att endast aktiva föreningar ska räknas. 

För att göra det möjligt att i god tid före kongressen stimulera föreningen till 
verksamhet behöver insatser sättas igång cirka två år före kongressen, inte minst 
därför att kongressmandaten beräknas på medlemsantalet i december året före 
kongressen. Samtidigt kan det i samband med nystart vara svårt att hinna 
genomföra särskilt omfattande aktiviteter. Dock bör ett minimikrav på en förening 
vara att man genomför ett årsmöte. Därför föreslår förbundsstyrelsen att man i 
stadgarna inför ett krav att föreningen för att få utse kongressombud ska vara 
aktiv, och att en aktiv förening är definieras som att föreningen genomfört ett 
årsmöte. 

 

Nuvarande lydelse Föreslagen ny lydelse 

§ 11 Kongressens sammansättning 

Det medlemsantal som ska ligga till 
grund för fördelningen av 
kongressmandaten ska beräknas på 
antalet medlemmar i respektive 
lokalförening enligt notering i förbundets 
medlemsregister i december månad 
föregående år. 

 

§ 11 Kongressens sammansättning 

Det medlemsantal som ska ligga till 
grund för fördelningen av 
kongressmandaten ska beräknas på 
antalet medlemmar i respektive aktiv 
lokalförening enligt notering i förbundets 
medlemsregister i december månad 
föregående år. Som aktiv räknas en 
förening som under året före kongressen 
genomfört ett årsmöte. 
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Konsekvens- och språkfelsändringar 
Under arbetet upptäcktes också en rad smärre saker som utan att förändra stadgarnas 
andemening bör förändras. Bland annat bör samtliga punktlistor bör utformas på 
samma sätt vad gäller interpunktion. En del formuleringar känns arkaiska och föreslås 
ändras enligt nedan. Detsamma gäller en del skrivfel.  

 

Nuvarande lydelse Föreslagen ny lydelse 

§ 4 Regler för beslut och val 

/---/ Vid lika röstetal äger sittande 
sammanträdesordförande utslagsröst 
utom vid val med sluten omröstning då 
lotten skiljer. 

§ 4 Regler för beslut och val 

/---/ Vid lika röstetal äger sittande 
sammanträdesordförande utslagsröst 
utom vid val med sluten omröstning då 
lotten avgör. 

§ 7 Medlems allmänna skyldigheter 

Medlem är skyldig att iaktta lojalitet 
gentemot förbundet, att följa dess 
stadgar samt respektera förbundets 
beslut och överenskommelser erlägga 
fastställd medlemsavgift informera 
förbundet om förändringar gällande 
anställningsförhållanden och 
personuppgifter som har betydelse för 
medlemskapet. 

§ 7 Medlems allmänna skyldigheter 

Medlem är skyldig att iaktta lojalitet 
gentemot förbundet, att följa dess 
stadgar samt respektera förbundets 
beslut och överenskommelser erlägga 
fastställd medlemsavgift, informera 
förbundet om förändringar gällande 
anställningsförhållanden och 
personuppgifter som har betydelse för 
medlemskapet. 

(Kommatecken tillagt) 

§ 14 Extra kongress – kallelse, 
handlingar och ärenden 

/---/ 

Förbundsstyrelsen får utsända förslag för 
beslut av extra kongress per capsulam 
eller i annan mötesform om särskilda 
skäl föreligger och om de som begärt 
extra kongress medger det. 

§ 14 Extra kongress – kallelse, 
handlingar och ärenden 

/---/ 

Förbundsstyrelsen får utsända förslag till 
beslut av extra kongress per capsulam 
eller i annan mötesform om särskilda 
skäl föreligger och om de som begärt 
extra kongress medger det. 

§ 23 Kallelser och uppgifter 

Förbundsstyrelsen sammanträder på 
kallelse av förbundsordföranden eller då 
minst en tredjedel av förbundsstyrelsens 
ledamöter eller revisorerna skriftligt 
begär det. Vid sådan begäran ska 
förbundsstyrelsen sammanträda senast 

§ 23 Kallelser och uppgifter 

Förbundsstyrelsen sammanträder på 
kallelse av förbundsordföranden eller då 
minst en tredjedel av förbundsstyrelsens 
ledamöter eller revisorerna skriftligt 
begär det. Vid sådan begäran ska 
förbundsstyrelsen sammanträda senast 
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14 dagar efter det att begäran inkommit 
till förbundets kansli. 

Förbundsstyrelsen åligger att: 

14 dagar efter det att begäran inkommit 
till förbundets kansli. 

Det åligger förbundsstyrelsen att: 

§ 21 Arbetsutskott 

Arbetsutskottet är mellan 
förbundsstyrelsens sammanträden 
SULF:s högsta beslutande organ. 
Arbetsutskottet består av 
förbundsordförande, första, andra och 
tredje vice förbundsordförande. 

Arbetsutskottet åligger att: 

• bereda frågor som ska föreläggas 
förbundsstyrelsen 

• fatta beslut enligt stadgarna samt 
efter delegation av 
förbundsstyrelsen 

• anställa och entlediga förbundets 
kanslipersonal, dock ej 
förbundsdirektör 

• fastställa överenskommelse om 
löne- och övriga anställningsvillkor 
för förbundets kanslipersonal. 

 

§ 25 Arbetsutskott 

Arbetsutskottet är mellan 
förbundsstyrelsens sammanträden 
SULF:s högsta beslutande organ. 
Arbetsutskottet består av 
förbundsordförande, första, andra och 
tredje vice förbundsordförande. 

Det åligger arbetsutskottet att: 

• bereda frågor som ska föreläggas 
förbundsstyrelsen 

• besluta om rättshjälp i enlighet med 
§6 

• fatta beslut enligt stadgarna samt 
efter delegation av 
förbundsstyrelsen 

• anställa och entlediga förbundets 
kanslipersonal, dock ej 
förbundsdirektör 

• fastställa överenskommelse om 
löne- och övriga anställningsvillkor 
för förbundets kanslipersonal. 

§ 23 Lokalföreningar 

• hålla förbundsstyrelsen informerat 
om den lokala verksamheten. 

§ 28 Lokalföreningar 

• hålla förbundsstyrelsen informerad 
om den lokala verksamheten. 

§ 24 Medlems lokalföreningstillhörighet 

Medlem tillhör lokalförening vid det 
universitet eller högskola (motsvarande) 
där medlemmen är verksam. Medlem på 
arbetsplats där lokalförening saknas 
tillhör störst lokalförening på orten. 

§ 29 Medlems lokalföreningstillhörighet 

Medlem tillhör lokalförening vid det 
universitet eller högskola (motsvarande) 
där medlemmen är verksam. Medlem på 
arbetsplats där lokalförening saknas 
tillhör den största lokalföreningen på 
orten. 
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