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§ 1 Förbundets namn
Förbundets namn är Sveriges Skolledarförbund.
Förbundet är ett partipolitiskt och religiöst obundet fack- och yrkes
förbund.

§ 2 Huvudorganisation
Förbundet är anslutet till Saco.

§ 3 Förbundets uppgift
3.1 Sveriges Skolledarförbund driver frågor av betydelse för medlemmarnas anställningsförhållanden, yrkesutövning och utvecklingsmöjligheter utifrån en värdegemenskap baserad på medlemmarnas kunskap,
kompetens och ställning som ledare för utbildning.
3.2 Sveriges Skolledarförbund tar avstånd från antidemokratiska handlingar och organisationer.
3.3 Sveriges Skolledarförbund verkar för:
» löne- och ersättningssystem som baseras på ansvar, kvalitet och tyngd
i yrkesutövningen,
» stark chefs- och ledningsfunktion genom professionalitet i yrkes
rollen, god arbetsmiljö, kompetensutveckling, samt förberedelse för
utträde ur arbetslivet,
» likabehandling utifrån diskrimineringslagens grunder,
» integritet och självständighet vid yrkesutövningen,
» trygghet i anställningen och ekonomiskt skydd vid arbetslöshet,
» hög kvalitet i utbildning och forskning,
» aktivt samarbete med skolledarorganisationer i andra länder.
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§ 4 Förbundets centrala organisation
Förbundets beslutande organ är:
» förbundskongressen,
» förbundsrådet enligt § 20,
» förbundsstyrelsen.
Förbundets rådgivande organ är:
» stadgekommittén.
Förbundets beredande organ är:
» kansliet.

§ 5 Förbundets regionala organisation
Förbundet är organisatoriskt indelat i regioner.
Förändringar av regionindelningen beslutas av kongressen.
Regionens beslutande organ är:
» regionårsmötet,
» regionstyrelsen.

§ 6 Förbundets lokala organisation
Lokalavdelning omfattar samtliga medlemmar inom kommun eller annat
geografiskt område. Lokalavdelning kan också omfatta samtliga medlemmar inom en koncern.
Lokalavdelnings beslutande organ är:
» lokalavdelningsmötet,
» lokalavdelningsstyrelsen.
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§ 7 Medlemskap
7.1 Rätt till medlemskap har:
» den som är anställd eller verksam som skolledare eller har ledande
befattning inom utbildningsområdet,
» medlem som blir pensionerad,
» arbetslös medlem,
» den som av förbundsstyrelsen beviljas medlemskap av särskilda skäl,
» den som utses till hedersmedlem.
7.2 Inträde i förbundet sker efter skriftlig ansökan till förbundets kansli.
» Medlemskap gäller från den dag ansökan beviljas.
» Förbundsstyrelsen utfärdar medlemsbevis.
» Medlem ska vara medlem i godkänd arbetslöshetskassa för att omfattas av inkomstförsäkringen.
7.3 Medlemskap som hedersmedlem beviljas av kongressen för den som
under lång tid och på ett förtjänstfullt sätt främjat förbundets intressen.
Motiverat förslag ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast två månader före ordinarie kongress.

§ 8 Utträde
Utträde ur förbundet sker efter skriftlig anmälan till förbundets kansli.
» Utträde sker tre månader efter utgången av den kalendermånad då
ansökan kom in till kansliet.
» Övergång till annan facklig organisation kan ske vid tidpunkt om
vilken båda organisationerna är överens.
» Utträde kan inte ske under pågående arbetskonflikt eller då varsel
lagts.
» Pensionär beviljas utträde vid närmast följande månadsskifte.
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§ 9 Uteslutning
Förbundsstyrelsen kan med motivering besluta om uteslutning av
medlem som:
» genom sitt handlingssätt motverkar förbundets intressen,
» uppenbart handlar i strid med förbundets yrkesetiska riktlinjer,
» inte erlagt medlemsavgift för tre på varandra följande kalendermånader.

§ 10 Medlemsavgifter
» Ordinarie medlemsavgifter beslutas av kongressen.
» Styrelsen kan besluta om reducerad avgift om särskilt skäl föreligger.
» Avgift erläggs från och med kalendermånaden efter det att inträde
beviljats.
» Avgift erläggs på tid och sätt som förbundsstyrelsen beslutar.
» Ändring av avgift sker vid utgången av månaden efter det att anmälan
kommit in till kansliet.
» Extra medlemsavgift kan beslutas av förbundsstyrelsen vid befarad
eller pågående konflikt.
» Medlem som utträtt ur förbundet eller blivit utesluten kan av förbundsstyrelsen beviljas återinträde efter reglering av förfallna skulder.

§ 11 Medlems skyldigheter
Medlem ska i lojalitet med förbundet, om inte åtgärd på grund av
tjänsteåliggande, yrkesplikt eller annat legitimt intresse så krävs:
» iaktta förbundets yrkesetiska riktlinjer och utbildningspolitiska program samt i övrigt följa stadgeenligt fattade beslut,
» respektera ingångna förhandlingsöverenskommelser,
» erlägga fastställda medlemsavgifter.
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§ 12 Stöd
» Medlem i förbundet har rätt att efter tre månaders medlemskap utan
extra kostnad erhålla stöd i frågor som rör anställningen och yrkes
utövningen.
» Vid särskilt kostnadskrävande insatser ska beslut fattas av förbundsstyrelsen.
» Ny medlem har inte rätt till individuell facklig service rörande problem som uppkommit före tidpunkten för inträdesansökan om inte
särskilda skäl föreligger.
» Vid konflikt utbetalas ersättning till den som är medlem då varslet
effektueras.

§ 13 Förbundets förhandlingsorganisation
13.1 Förbundsstyrelsen utfärdar erforderliga föreskrifter för den lokala
förhandlingsverksamheten.
13.2 Förhandlingsrätten utövas av:
» förbundsstyrelsen i centrala frågor,
» lokalavdelningsstyrelse eller om särskilda skäl finns av regional facklig
förtroendevald, region- eller förbundsstyrelse i lokala frågor.
13.3 Den som utövar förbundets förhandlingsrätt får i den ordning som
föreskrivs träffa uppgörelse med bindande verkan för medlemmarna.

§ 14 Medlemstidning
Förbundet utger regelbundet en facktidskrift, som sänds till samtliga
medlemmar.
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§ 15 Besluts- och valordning
15.1
Inom förbundet gäller en allmän beslutsordning.
» Vid möten fattas beslut med enkel majoritet om inte annat föreskrivs.
» Beslut fattas efter öppen omröstning.
» Vid lika antal röster gäller, utom vid val, den mening ordföranden
biträder.
15.2
Inom förbundet gäller en allmän valordning.
» Omröstning vid val ska vara sluten om de nominerades antal över
stiger antalet poster som ska besättas.
» Giltig röstsedel får uppta högst så många namn på valbara personer
som valet avser.
» Valbar är den som nominerats av valberedningen, ombud eller
medlem.
» Vid lika röstetal avgör lotten.

§ 16 Revision
» Förbundets räkenskaper förs per kalenderår.
» Räkenskaperna avslutas och lämnas till revisorerna före utgången av
februari månad.

» Granskningen av förbundets räkenskaper och förbundsstyrelsens sätt
att leda och utveckla verksamheten i enlighet med stadgan, uppställda mål och ekonomiska ramar görs gemensamt av de av kongressen
valda revisorerna.
» Revisionsberättelse upprättas av revisorerna senast 15 mars.
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§ 17 Förbundskongressen
17.1 Högsta beslutande organ
Förbundskongressen är förbundets högsta beslutande organ.
17.2 Kongressens tidpunkt
Kongressen sammanträder under senare hälften av april eller början av
maj. Den ska vara genomförd senast den 7 maj på tid och plats som
fastställs av förbundsstyrelsen.
17.3 Kongressperiodens längd
Kongressen sammanträder vart tredje år.
17.4 Underrättelse
Medlemmarna underrättas om tidpunkten för förbundskongressen
senast åtta månader före kongressen.
17.5 Kallelse
Kallelse till ordinarie kongress sker minst sex veckor före kongressens
öppnande på sätt som förbundsstyrelsen beslutar.
17.6 Extra förbundskongress
» Förbundsstyrelsen kan kalla till extra förbundskongress.
» Förbundsstyrelsen ska kalla till extra kongress om revisorerna eller
minst en tredjedel av de valda kongressombuden begär det.
» Kallelse till extra kongress sker minst 15 dagar före kongressens
öppnande på sätt som förbundsstyrelsen beslutar.
17.7 Förbundskongressens sammansättning
» Förbundskongressen består av ombud utsedda av regionerna.
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» Varje region väljer ett ombud per påbörjat 175-tal medlemmar.
» Medlemsantalet per den 31 december året före kongressen utgör
grunden för bestämmande av antalet ombud.
17.8 Kongressombudens mandatperiod
Regionerna utser kongressombud och ersättare för dessa för den kommande kongressperioden. Ledamot eller suppleant i förbundsstyrelsen
är ej valbar till kongressombud.
17.9 Rösträtt vid förbundskongressen
» Varje ombud har en röst.
» Rösträtten kan inte överlåtas.
17.10 Kongressutskott
» Vid kongressen ska följande utskott finnas: decharge-, budget-,
berednings- och valutskott.
» Kongressen kan utse ytterligare utskott.
17.11 Yttrande-, förslags- och närvarorätt vid förbundskongressen
» Ombuden, förbundsstyrelsens ledamöter, suppleanter, förbundets
revisorer, stadgekommittén och valberedningen har närvaro-,
yttrande- och förslagsrätt.
» Förbundets verkställande tjänsteman har närvaro- och yttranderätt.
» Övriga medlemmar och anställda har närvarorätt.
17.12 Motioner
» Motion till förbundskongressen kan väckas av region, lokalavdelning
eller enskild medlem.
» Motion ska innehålla förslag till beslut.
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» Motion ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast fyra månader före
kongressen.

» Inkomna motioner utsänds till regionerna senast tre månader före
kongressen.
17.13 Kongresshandlingar
Förbundsstyrelsens förslag, motioner med förbundsstyrelsens förslag till
beslut samt övriga kongresshandlingar sänds ut senast sex veckor före
kongressen.
17.14 Arbetsordning
Förslag till dag- och arbetsordning upprättas av förbundsstyrelsen.
Följande ärenden ska förekomma:
» upprop av ombud och justering av röstlängd,
» kongressens behöriga utlysande,
» val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för kongressen,
» val av två protokollsjusterare och rösträknare,
» val av ledamöter i kongressutskott,
» verksamhetsberättelse och revisionsberättelser för en treårsperiod från
tiden från föregående kongress till och med 31 december året före
kongressåret,
» beslut om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen,
» behandling av motioner, förbundsstyrelsens förslag och övriga ärenden,
» fastställande av mål,
» fastställande av rambudget och medlemsavgifter,
» val av förbundsordförande,
» val av förste och andre vice ordförande,
» val av styrelseledamöter och suppleanter,
» val av tre revisorer, varav en är ordförande, och tre revisorssupplean12

ter bland förbundets medlemmar samt en namngiven auktoriserad
revisor,
» fastställande av villkor för förbundsordföranden samt arvoden till
övriga styrelseledamöter och revisorer,
» val av stadgekommitté,
» val av valberedning.
Ärende som inte avser ändring av förbundets stadgar får upptas till behandling om minst tre fjärdedels majoritet så beslutar.
Extra förbundskongress får endast behandla de frågor som angivits i
kallelsen.

§ 18 Förbundsstyrelsen
18.1 Uppgifter
Förbundsstyrelsen som leder förbundets verksamhet är förbundets verkställande och beslutande organ mellan ordinarie kongresser.
Förbundsstyrelsen:
» fastställer för varje kalenderår verksamhetsplan och budget,
» är arbetsgivare för förbundets personal,
» ansvarar för förbundets egendom,
» beslutar hur förbundets firma tecknas,
» avger till varje ordinarie kongress berättelse över förbundets verksamhet och förvaltning för tiden från föregående kongressår till och med
31 december året före nästa kongress samt tillhandahåller revisorernas
berättelser över räkenskaper och förvaltning under samma period,
» lägger fram förslag till kongressen,
» kan tillsätta särskilda arbetsgrupper för bevakning av frågor enligt
förbundsstyrelsens beslut. Mandattiden får omfatta längst kongressperioden,
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» kan kalla medlemmarna till konferenser för att behandla pedagogiska,
organisatoriska och administrativa frågor inom utbildningsväsendet.
18.2 Sammansättning
Förbundsstyrelsen ska bestå av förbundsordförande, förste och andre
vice ordförande samt ytterligare styrelseledamöter och suppleanter.
Förbundsstyrelsen ska genom sin sammansättning spegla antalet regioner så att varje region har en ledamot (inklusive förste och andre vice
ordförande) och en suppleant i förbundsstyrelsen. Om en ledamot
eller suppleant byter region är hen inte längre behörig att representera
den region som hen är vald att representera och ska därför entledigas
från sitt uppdrag. Fyllnadsval sker vid nästkommande förbundsråd.
Förbundsstyrelsens presidium består av förbundsordföranden och förs
te och andre vice ordförandena. Förbundsstyrelsens ledamot och dess
suppleant ska vara en länk mellan förbundsstyrelsen och sin region
styrelse.
18.3 Mandattid
Förbundsstyrelsen och övriga förtroendevalda väljs av kongressen för
tiden från efterföljande halvårsskifte fram till halvårsskiftet efter nästa
ordinarie kongress.
18.4 Sammanträden
Förbundsstyrelsen är beslutsmässig då minst nio ledamöter är närvarande.

§ 19 Förbundsordförande
Förbundsordförande ska:
» utöva den omedelbara ledningen av förbundsstyrelsens verksamhet,
14

» fullgöra de uppgifter som förbundsstyrelsen överlämnar till ordföranden,
» vid förfall för ordföranden fullgör förste vice ordföranden dennes
åligganden,
» vid förfall för förste vice ordföranden fullgör andre vice ordföranden
dennes åligganden.

§ 20 Förbundsrådet
Förbundsrådet består av regionernas representanter (ordinarie ledamöter samt suppleanter) i förbundsstyrelsen. Vid detta tillfälle har även
suppleanterna rösträtt.
» Förbundsrådet är beslutande vid fyllnadsval samt för fastställande av
villkor vid byte av ordförande under pågående kongressperiod.
» Förbundsrådet sammanträder två gånger per år, dock endast en gång
under kongressår.
» Extra förbundsråd kan inkallas efter beslut av förbundsstyrelsen.

§ 21 Stadgekommitté
» Stadgekommittén består av tre medlemmar, varav en är ordförande.
» Stadgekommittén yttrar sig över förslag till stadgeändringar.
» Stadgekommittén tar initiativ till ändringar.
» Stadgekommittén tolkar stadgan.
§ 22 Valberedning
» Valberedningen består av fem medlemmar varav en är ordförande.
» Valberedningen förbereder kongressens val, dock inte valet av val
beredning.

» Valberedningen ger förslag på lön och övriga villkor för förbundsordförande samt arvoden till övriga styrelseledamöter och revisorer i
enlighet med förbundets särskilda riktlinjer för detta.
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§ 23 Stadgeändring
För ändring av stadgan fordras beslut vid ordinarie förbundskongress av
minst två tredjedelar av samtliga röstberättigade.

§ 24 Förbundets upplösning
» För upplösning av förbundet fordras beslut vid två på varandra följande förbundskongresser, varav minst en är ordinarie och att det mellan
de två kongresserna förflutit minst sex månader.
» Det fordras att beslutet vid båda kongresserna biträtts av minst två
tredjedelar av samtliga i respektive kongress röstberättigade deltagare.
» Vid beslut om upplösning ska beslut fattas samtidigt om disposition
av förbundets tillgångar.

§ 25 Regionen
Regionens uppgift är att inom rekryteringsområdet:
» verka för förbundets syften enligt denna stadga och de föreskrifter
som fattats av förbundets beslutande organ,
» nominera en eller flera förtroendevalda till ordinarie ledamöter och
suppleanter i förbundsstyrelsen.

§ 26 Revision
» Regionens räkenskaper förs per kalenderår.
» Räkenskaperna avslutas och lämnas till revisorerna före 15 februari.
» Revisionsberättelse upprättas av revisorerna före utgången av februari
månad.
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§ 27 Regionmöten
27.1 Ordinarie möten
» Minst ett möte, tillika årsmöte, hålls varje år på tid och plats som fastställs av regionstyrelsen.
» Ordinarie årsmöte hålls senast 15 mars.
27.2 Extra möte
» Regionstyrelsen kan kalla till extra möte.
» Regionstyrelsen ska kalla till extra möte då minst en fjärdedel av
regionens medlemmar begär det.
27.3 Kallelse
Kallelse till möte ska vara medlemmarna tillhanda senast 14 dagar före
mötet.
27.4 Arbetsordning
Förslag till dag- och arbetsordning vid årsmöte upprättas av region
styrelsen. Följande ärenden ska förekomma vid årsmöte:
» val av ordförande, sekreterare och justerare för årsmötet,
» verksamhets- och revisionsberättelse för verksamhetsåret,
» beslut om ansvarsfrihet för styrelsen,
» beslut om mandattid för styrelsen,
» beslut om antal ledamöter och ersättare i regionstyrelsen,
» val av regionordförande,
» val av ledamöter och ersättare,
» val av två revisorer och ersättare,
» val av valberedning,
» fastställande av årlig verksamhetsplan,
» fastställande av inkomst- och utgiftsstat för verksamhetsåret,
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» behandling av förslag och motioner till förbundskongressen och förbundsrådet,

» val av kongressombud och ersättare,
» behandling av övriga ärenden.
§ 28 Regionstyrelsen
28.1 Uppgifter
Regionstyrelsen:
» bevakar och tillvaratar medlemmarnas fackliga, ekonomiska och
yrkesmässiga intressen inom sitt verksamhetsområde,
» verkar inom sitt rekryteringsområde för allmän anslutning till förbundet,
» verkar för sammanhållningen mellan medlemmarna i regionen samt
stödjer förbundets regionala och lokala verksamhet,
» verkar för att lokalavdelningar bildas i kommun eller annat geografiskt område,
» godkänner nybildad lokalavdelning,
» sammankallar regionens medlemmar minst en gång per år,
» verkställer de beslut regionstyrelsen fattar,
» ansvarar för regionens ekonomi,
» beslutar hur regionens firma tecknas,
» utser förhandlingsansvarig, informationsansvarig, rekryterings
ansvarig och utbildningsansvarig,
» ges möjlighet att inom ett eller flera regioner utse medlem att fullgöra uppdrag som regional facklig förtroendevald,
» träffar avtal med bindande verkan för förbundets medlemmar enligt
av förbundsstyrelsen beslutad föreskrift,
» lämnar förbundsstyrelsen de upplysningar som kan vara av betydelse
för förbundets verksamhet,
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» behandlar ärenden som sänds ut från förbundsstyrelsen och sänder in
infordrade uppgifter,

» lämnar till förbundsstyrelsen verksamhetsberättelse och ekonomisk
berättelse för föregående år samt verksamhetsplan och budget för
kommande år,
» meddelar förbundsstyrelsen namn på valda styrelseledamöter och
andra funktionärer,
» lämnar rapport till förbundets tidning om viktiga händelser i regionens verksamhet.
28.2 Sammansättning
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör samt övriga
funktionärer.
28.3 Sammanträden
Styrelsen är beslutsmässig då mer än hälften av dess ledamöter är närvarande.

§ 29 Regionens upplösning
Beslut om regionens upplösning fattas av kongressen. Under kongressperiod fattas interimistiskt beslut av förbundsstyrelsen. Vid upplösning
ställs befintliga tillgångar till förbundets disposition.

§ 30 Övrigt
För regionens övriga verksamhet gäller §§ 1–24 i tillämpliga delar.

§ 31 Lokalavdelningen
» Lokalavdelning består av minst fem medlemmar. I övriga fall avgör
regionstyrelsen arbetsformerna.
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» Lokalavdelningens uppgift är att inom rekryteringsområdet verka för
förbundets syften enligt denna stadga och de föreskrifter som fattats
av förbundets beslutande organ.

§ 32 Revision
» Lokalavdelningens räkenskaper ska föras per kalenderår.
» Räkenskaperna avslutas och lämnas till revisor före 31 januari.
» Revisionsberättelse upprättas av revisorn före utgången av februari
månad.

§ 33 Lokalavdelningsmöten
33.1 Ordinarie möten
» Lokalavdelningens möten hålls på tid och plats som fastställs av lokalavdelningsstyrelsen.
» Ordinarie årsmöte hålls senast sista februari.
33.2 Extra möte
» Lokalavdelningsstyrelsen kan kalla till extra möte.
» Lokalavdelningsstyrelsen ska kalla till extra möte då minst en fjärdedel av lokalavdelningens medlemmar begär det.
33.3 Kallelse
Kallelse till möte ska vara medlemmarna tillhanda senast 14 dagar före
mötet.
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§ 34 Arbetsordning
Förslag till dag- och arbetsordning upprättas av lokalavdelningsstyrelsen. Följande ärenden ska förekomma vid årsmöte:
» val av ordförande, sekreterare och justerare för årsmötet,
» verksamhets- och revisionsberättelse för verksamhetsåret,
» beslut om ansvarsfrihet för styrelsen,
» beslut om mandattid för styrelsen,
» beslut om antal ledamöter och ersättare i styrelsen,
» val av ordförande,
» val av ledamöter och ersättare,
» val av revisor och ersättare,
» val av valberedning,
» fastställande av verksamhetsplan,
» fastställande av inkomst- och utgiftsstat för verksamhetsåret,
» behandling av förslag och motioner till region och förbund,
» behandling av övriga ärenden.

§ 35 Lokalavdelningsstyrelsen
35.1 Uppgifter
Lokalavdelningsstyrelsen:
» bevakar och tillvaratar medlemmarnas fackliga och yrkesmässiga
intressen inom sitt verksamhetsområde,
» träffar avtal med bindande verkan för förbundets medlemmar enligt
av förbundsstyrelsen beslutad föreskrift,
» verkar inom sitt rekryteringsområde för allmän anslutning till förbundet,
» kallar lokalavdelningens medlemmar till möten,
» utser inom sig skyddsombud och andra fackliga förtroendevalda,
» verkställer de beslut som lokalavdelningen fattar,
» ansvarar för lokalavdelningens ekonomi,
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» beslutar hur lokalavdelningens firma tecknas,
» meddelar val av styrelse och fackliga förtroendevalda till region- och
förbundsstyrelse,
» behandlar ärenden som sänds ut från region- och förbundsstyrelse
och sänder in infordrade uppgifter,
» lämnar till regionstyrelsen verksamhetsberättelse och ekonomisk
berättelse för föregående år samt verksamhetsplan för kommande år,
» lämnar till region- och förbundsstyrelsen de upplysningar som kan
vara av betydelse för förbundets verksamhet,
» lämnar rapport till förbundets tidning om viktiga händelser i avdelningens verksamhet.
35.2 Sammansättning
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör.
35.3 Sammanträden
Styrelsen är beslutsmässig då mer än hälften av dess ledamöter är när
varande.

§ 36 Lokalavdelnings upplösning
» Beslut om lokalavdelnings upplösning fattas av regionstyrelsen.
» Vid upplösning ställs befintliga tillgångar till regionens disposition.
§ 37 Övrigt
För lokalavdelningens övriga verksamhet gäller §§ 1–24 i tillämpliga
delar.
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