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Stadgar för Saco-S föreningen Mälardalens universitet  
Gäller from 2022-03-23, tills vidare 
 
1 § 
Saco-S Mälardalens universitet (Saco-S, MDU) är en del av förhandlingsorganisat-
ionen Saco-S och är dess lokala arbetstagarorganisation vid Mälardalens universitet. 
 
Den lokala föreningen företräder de anställda vid myndigheten som är medlemmar i ett 
förbund anslutet till Saco-S, om inte Saco-S styrelse beslutat om undantag. Medlem-
marna ska behandlas likvärdigt, oberoende av deras förbundstillhörighet, anställning, 
funktion eller befattning.  
 
Den lokala verksamhetens uppgifter och regler om hur den ska bedrivas beslutas av 
centrala Saco-S årsmöte och styrelse. 
 
Verksamhetsåret för föreningen är detsamma som kalenderår.  
 
2 §  
Ordinarie medlemsmöte, ska hållas årligen senast vid utgången av mars månad. Extra 
medlemsmöte hålls då styrelsen finner det lämpligt eller då minst en femtedel av för-
bundsmedlemmarna på arbetsplatsen skriftligen begär det. 
 
Information om ordinarie medlemsmöte ska, om möjligt, annonseras senast fyra 
veckor före mötet. Kallelse med sedvanliga/erforderliga underlag ska skickas ut minst 
en vecka före mötet till samtliga medlemmar. 
 
Medlem/medlemmar som önskar väcka en fråga med ärende som ska beslutas av med-
lemsmötet, ska göra det skriftligen så snart information om mötet kommit, dock senast 
två veckor före mötet äger rum. 
 
3 §  
Vid ordinarie medlemsmöte beslutar förbundsmedlemmarna om följande: 

 • Godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse  
 • Val av ordförande och ledamöter i styrelsen   
 • Val av suppleanter för styrelseledamöterna 
 • Val av valberedning samt sammankallande i denna  
 • Övriga frågor  
 

Vid extra medlemsmöte behandlas de av ovanstående frågor som mötet sammankallats 
för.   



 
 

 

 

Medlemsmöten ska protokollföras. Protokollen ska göras tillgängliga för medlem-
marna. 
 
Vid behov är digitala medlemsmöten är tillåtna, liksom elektronisk omröstning tillåtna. 
Beslut om detta fattas av kontaktförbundet.  
 
4 § 
Styrelsen består av ordförande samt fem till 10 (5-10) övriga ledamöter. För ledamö-
terna kan finnas högst tre (3) suppleanter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, 
sekreterare och övriga befattningshavare som behövs för att fullgöra föreningens upp-
gifter och styrelsearbete.  
 
Styrelsen får adjungera medlem till styrelsen. Adjungerad ledamot av styrelsen har ytt-
rande- och förslagsrätt men inte rösträtt. 
 
Information om styrelsens sammansättning ska fortlöpande skickas till kontaktförbun-
det. 
 
5 §  
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då hälften av ledamöterna be-
gär det. Styrelsen är beslutför då minst halva antalet ledamöter eller suppleant för leda-
mot är närvarande. Vid styrelsemöte ska protokoll föras samt göras tillgängligt för 
medlemmarna.  
 
6 §   
Valberedningen har till uppgift att förbereda val av styrelse samt av sådana represen-
tanter som ska utses av ordinarie medlemsmöte enligt 3 §. Valberedningen består av 
minst tre (3) ledamöter varav en (1) är sammankallande. Valberedningens förslag ska 
om möjligt återspegla samtliga anställningskategorier och befattningar vid myndig-
heten. 
 
Medlemmarna kan lämna nomineringar till valberedningen. 
 
§ 7 
Beslut om antagande eller ändring av dessa stadgar ska godkännas av kontaktförbundet 
för att vara giltiga.  
 
 
  



 
 

 

 

Instruktion  
Den enskilde företräds av föreningen genom sitt medlemskap i ett av Saco-S förbund 
och inte genom sitt medlemskap i den lokala organisationen. 
 
Saco- S-föreningen ska: 
• företräda förbundens medlemmar som lokal part i enlighet med Saco-S fackliga poli-
tik och värdegrund samt de förhållningsätt som uttrycks av Saco-S antagna avtal och 
dokument samt i enlighet med den arbetsordning som finns fastställd i Saco-S Arbets-
tagarnyckel, 
• vara ett forum för diskussion om Saco-S fackliga politik och andra 
gemensamma fackliga frågor, 
• verka för ökad samhörighet mellan medlemmarna, 
• verka för rekrytering av medlemmar till förbunden som är anslutna 
till Saco-S, 
• ha en löpande dialog med kontaktförbundet om viktiga frågor vid 
myndigheten samt erhålla stöd, 
• utse Saco-S-föreningens representanter i universitetsövergripande och 
olika partssammansatta organ på arbetsplatsen. Här avses även arbetsmiljöom-
bud/skyddsombud i dialog med ST (OFR/S). 
 
Ordinarie och extra medlemsmöte 
Vid mötet väljs följande funktioner: 

- Mötesordförande och sekreterare för mötet 
- Två protokollsjusterare 
- Funktioner enligt §3 i stadgarna 
samt beslutas om att: 
- Medlemsmötet fastställer att medlemsmötet är korrekt utlyst 
- Medlemsmötet fastställer röstlängd 

 
Övriga frågor som kan förekomma: 

- Förslag till beslut (propositioner) från styrelsen och frågor (motioner) från med-
lemmar 

- Andra övriga ärenden/frågor 
 
Beslut i övriga frågor får bara fattas om medlemmarna erhållit tydliga och korrekta 
uppgifter samt förslag till beslut i samband med kallelsen. Om detta inte skett, och det 
är angeläget att beslut fattas måste ett extra medlemsmöte påkallas. 
 



 
 

 

 

I kallelse till ordinarie medlemsmöte ska information om tid och plats anges och dag-
ordning bifogas. Övriga handlingar som verksamhetsberättelse, valberedningens för-
slag samt underlag till förslag till beslut enligt föregående stycke ska skickas ut senast 
en vecka före mötet. 
 
Beslut 
Beslut på medlemsmöten, styrelsemöten och vid valberedningens möten fattas med en-
kel majoritet. Vid lika röstetal i frågor som inte avser val har ordföranden utslagsröst. 
Vid lika röstetal i val får lotten avgöra. Val får genomföras genom sluten omröstning. 
 
Digitala medlemsmöten samt elektronisk omröstning vid val får användas efter beslut 
av kontaktförbundet. För elektroniska val finns det särskilda anvisningar som beslutas 
av den centrala styrelsen för Saco-S. 
 
Adjungerad ledamot 
Hur adjungerad ledamot har rätt att företräda Saco-S, MDU gentemot arbetsgivaren 
bestäms individuellt för varje delegering. 
 
Medlemsmöten 
Vid sidan om ordinarie medlemsmöte hålls medlemsmöten för dialog mellan styrelsen 
och medlemmarna. Kallelse till medlemsmöte ska skickas ut till samtliga medlemmar i 
så god tid som möjligt. 
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