Dagordningens punkt 18 – Vår organisation
Förbundsstyrelsens förslag till vissa förändringar
av stadgarna
Nuvarande stadgar

FS förslag till beslut

Förslag till ny stadgetext

Förbundets ändamål och uppgifter
§ 2 Ändamål och uppgifter
Mom. 1
Förbundets ändamål och värderingar
(...)

§ 2 Ändamål och uppgifter
Mom. 1
Förbundets ändamål och värderingar
(...)

Förbundet bygger sin verksam- Förbundet är en medlemshet på medlemmarnas delaktig- styrd organisation som byghet, behov och önskemål.
ger sin verksamhet på medlemmarnas delaktighet, behov och
(...)
önskemål.
Mom. 3
Förbundets uppgifter
Förbundet ska sträva mot de
övergripande målen genom att
– organisera alla anställda
inom förbundets verksamhetsområden
(...)

Förbundets organisation
§ 3 Förbundets organisation
Förbundet är en landsomfattande organisation vars verksamhet utövas i följande struktur:
(...)
– rådgivande organ till förbundsstyrelsen är avtalsråd
och förbundsråd där förbundsrådets uppgift är att
besluta i fråga om verksamhetsplan och budget samt
att ha tillsyn över styrelsens
förvaltning
(...)

(...)
Mom. 3
Förbundets uppgifter
Förbundet ska sträva mot de
övergripande målen genom att
– organisera alla arbetstagare
inom förbundets verksamhetsområden
(...)

§ 3 Förbundets organisation
Förbundet är en landsomfattande organisation vars verksamhet utövas i följande struktur:
(...)
– i avtalsrådet som är rådgivande organ till förbundsstyrelsen
– i förbundsmötet som är
rådgivande organ till förbundsstyrelsen samt har i
uppgift att besluta i fråga
om verksamhetsplan och
budget och ha tillsyn över
styrelsens förvaltning
(...)
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Inträde i förbundet
§ 4 Att bli medlem
Mom. 2
Rätt till medlemskap
Varje arbetstagare inom förbundets verksamhetsområden
har rätt till inträde i förbundet.
Rätt till inträde gäller dock inte
i fall då uteslutningsgrund enligt förbundets stadgar föreligger. Även andra arbetstagare,
omnämnda i § 5 mom. 3, kan
beviljas inträde i förbundet.

§ 4 Att bli medlem
Mom. 2
Rätt till medlemskap
Varje arbetstagare inom förbundets verksamhetsområden
har rätt till inträde i förbundet.
Rätt till inträde gäller dock inte
om uteslutningsgrund enligt
förbundets stadgar föreligger. Även andra arbetstagare,
omnämnda i § 5 mom. 3, kan
beviljas inträde i förbundet.

Finns förhållanden som enligt
stadgarna skulle ha lett till uteslutning av en medlem prövas
både rätten till och villkoren för
inträde i varje enskilt fall.

Finns förhållanden som enligt
stadgarna skulle ha lett till uteslutning av en medlem prövas
både rätten till och villkoren för
inträde i varje enskilt fall enligt de principer som framgår av § 13 mom. 3.

Mom. 5
Ansökan och beslut om inträde
(...)

Mom. 5
Ansökan och beslut om inträde
(...)
Förbundsstyrelsen kan besluta att inträdesansökan
även kan ske på annat sätt.

(...)

(...)

§ 7 Ersättning vid trakasserier
Mom. 4
Återbetalning
Medlem som erhållit ersättning
från förbundet – och som därefter får ekonomiskt skadestånd från den trakasserande
arbetsgivaren – är återbetalningsskyldig till förbundet.
Återbetalningen till förbundet
kan dock högst uppgå till det
belopp som skadeståndet omfattar.

§ 7 Ersättning vid trakasserier
Mom. 4
Återbetalning
Medlem som erhållit ersättning
från förbundet och som därefter får ekonomiskt skadestånd från den trakasserande
arbetsgivaren – alternativt
erhåller ersättning från arbetslöshetskassan – är återbetalningsskyldig till förbundet.
Återbetalningen till förbundet
kan dock högst uppgå till det
belopp som skadeståndet eller
ersättningen omfattar.
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FS förslag till beslut

Nuvarande stadgar

Förslag till ny stadgetext

Medlemskapet är också ett åtagande
§ 11 Medlemsavgifter
§ 11 Medlemsavgifter
Mom. 6
Mom. 6
Högsta avgift
Högsta avgift
Medlemsavgiften per månad,
Medlemsavgiften per månad,
beräknad enligt mom. 2 och
beräknad enligt mom. 2 och
mom. 4, kan inte överstiga ett
mom. 4, kan inte överstiga ett
belopp motsvarande lägsta
belopp motsvarande lägsta
avgiften enligt mom. 5 multiavgiften enligt mom. 5 multipliplicerad med 2,5.
cerad med 2,75.
(...)

(...)

Mom. 11
Avgiftsbefrielse
Avgiftsbefrielse gäller
– vid militärtjänstgöring i form
av grundutbildning enligt lagen
om totalförsvarsplikt, avgift ska
dock erläggas om medlemmen
får lön från arbetsgivaren under militärtjänstgöringen eller
om avlönat arbete utförs under
permissioner och helger

Mom. 11
Avgiftsbefrielse
Avgiftsbefrielse gäller vid
deltagande i av förbundsstyrelsen sanktionerad konflikt
under den tid konflikten
varar.
(...)

– vid deltagande i av förbundsstyrelsen sanktionerad konflikt
under den tid konflikten varar.
(...)
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Förbundets centrala verksamhet
§ 14 Kongressen
§ 14 Kongressen
Mom. 1 Uppgift
Mom. 1 Uppgift
Mom. 2 Extra kongress
Mom. 2 Extra kongress
Mom. 3 Kongressombud
Mom. 3 Kongressombud
Mom. 4 Val av kongressombud Mom. 4 Val av kongressombud
m.m.
m.m.
Mom. 5 Utlysande och kallelse Mom. 5 Utlysande och kallelse
Mom. 6 Val av förbundsstyMom. 6 Val av förbundsstyrelse, revisorer m.m.
relse, revisorer m.m.
Mom. 7 Valberedning
Mom. 7 Valberedning
Mom. 8 Beslut på kongressen
Mom. 8 Beslut på kongressen
Mom. 9 Granskningskommitté Mom. 9 Granskningskommitté1
Mom. 10 Kommittén som
Mom. 10 Centrala lönekombeslutar om de av kongressen
mittén
valda funktionärernas löne- och Mom. 11 Ansvarsfrihet och
anställningsvillkor
arvoden
Mom. 11 Ansvarsfrihet och
1
Momentet stryks efter 2017 års ordiarvoden
narie kongress

Mom. 3
Kongressombud
(...)

Mom. 3
Kongressombud
(...)

Anställda funktionärer är skyldiga att närvara på kongressen
och har yttrande- och förslagsrätt.

Anställda ombudsmän är skyldiga att närvara på kongressen
och har yttrande- och förslagsrätt.

(...)

(...)

Mom. 4
Val av kongressombud m.m.
(...)

Mom. 4
Val av kongressombud m.m.
(...)

Valbara till kongressombud är
samtliga aktiva medlemmar
med undantag av ledamot av
förbundsstyrelsen, revisorer och
anställda funktionärer.

Valbara till kongressombud är
samtliga aktiva medlemmar
med undantag av ledamot av
förbundsstyrelsen, revisorer och
anställda ombudsmän.
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FS förslag till beslut

Nuvarande stadgar

Förslag till ny stadgetext

Mom. 5
Utlysande och kallelse
Utlysande av ordinarie kongress sker genom förbundsmeddelande till avdelningar och
klubbar senast nio månader
före kongressens öppnande.

Mom. 5
Utlysande och kallelse
Förbundsstyrelsen utlyser
ordinarie kongress senast
nio månader före kongressens
öppnande.

(...)
Mom. 6
Val av förbundsstyrelse, revisorer m.m.
Ordinarie kongress väljer för en
mandatperiod som motsvarar
kongressperioden:
– förbundsordförande
– vice förbundsordförande
– förbundssekreterare
– avtalssekreterare
– ledamöter i förbundsstyrelsen
– revisorer
– granskningskommitté
– kommitté som beslutar om de
av kongressen valda funktionärernas löne- och anställningsvillkor
– valberedning
– ersättare för samtliga ledamöter i förbundsstyrelsen,
för revisorerna, granskningskommittén, kommittén som
beslutar om de av kongressen
valda funktionärernas löneoch anställningsvillkor samt
valberedning.

(...)
Mom. 6
Val av förbundsstyrelse, revisorer m.m.
Ordinarie kongress väljer för en
mandatperiod som motsvarar
kongressperioden:
– förbundsordförande
– tre vice förbundsordförande
varav en även väljs till
avtalssekreterare
– ledamöter i förbundsstyrelsen
– revisorer
– granskningskommitté2
– centrala lönekommittén
– valberedning
– ersättare för samtliga ledamöter i förbundsstyrelsen, för
revisorerna, granskningskommittén2, centrala lönekommittén samt valberedning.
(...)
2

Uppdraget stryks efter 2017 års ordinarie kongress.

(...)
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Nuvarande stadgar

Förslag till ny stadgetext

Mom. 7
Valberedning
(...)

Mom. 7
Valberedning
(...)

Valberedningen väljs av kongressen för en mandatperiod
som motsvarar kongressperioden. Den består av ordförande,
åtta ordinarie ledamöter samt
tre ersättare. En sekreterare ingår bland de ordinarie ledamöterna och väljs på förslag från
förbundsstyrelsen. Av det totala
antalet ordinarie ledamöter ska
minst sju vara verksamma i
produktionen.

Valberedningen väljs av kongressen för en mandatperiod
som motsvarar kongressperioden. Den består av ordförande,
åtta ordinarie ledamöter samt
fem ersättare. En sekreterare
ingår bland de ordinarie ledamöterna och väljs på förslag
från förbundsstyrelsen. Av det
totala antalet ordinarie ledamöter ska minst sju vara verksamma i produktionen.

(...)

(...)

Mom. 8
Beslut på kongressen
På kongressen har varje röstberättigad en röst. Vid lika röstetal har tjänstgörande ordförande utslagsröst. Beslut tas med
enkel majoritet.

Mom. 8
Beslut på kongressen
På kongressen har varje röstberättigad en röst som inte
kan överlåtas. Vid lika röstetal har tjänstgörande ordförande utslagsröst. Beslut tas med
enkel majoritet.

(...)

(...)

Mom. 9
Granskningskommitté
(...)

Mom. 93
Granskningskommitté
(...)
3

Momentet stryks efter 2017 års
ordinarie kongress.

Mom. 10
Kommittén som beslutar om de
av kongressen valda funktionärernas löne- och anställningsvillkor
Kommittén som beslutar om de
av kongressen valda funktionärernas löne- och anställningsvillkor väljs av kongressen för
en mandatperiod som motsvarar kongressperioden.
(...)
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Mom. 10
Centrala lönekommittén
Centrala lönekommittén
väljs av kongressen för en
mandatperiod som motsvarar
kongressperioden.
(...)
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Nuvarande stadgar

Förslag till ny stadgetext

§ 15 Förbundsstyrelsen
Mom. 2
Förbundsstyrelsens sammansättning
Förbundsstyrelsen består av:
– förbundsordförande
– vice förbundsordförande
– förbundssekreterare
– avtalssekreterare
– tretton ordinarie ledamöter
som är verksamma i produktionen.

§ 15 Förbundsstyrelsen
Mom. 2
Förbundsstyrelsens sammansättning
Förbundsstyrelsen består av:
– förbundsordförande
– tre vice förbundsordförande
varav en även är avtalssekreterare
– tretton ordinarie ledamöter
som är verksamma i produktionen.

Mom. 3
Ersättare
För förbundsfunktionärerna
ska kongressen välja sex av förbundet anställda funktionärer
som ersättare.

Mom. 3
Ersättare
För de kongressvalda funktionärerna ska kongressen
välja sex av förbundet anställda
ombudsmän som ersättare.

(...)

(...)

Mom. 4
Fyllnadsval
Om ordföranden avgår under
kongressperioden kan förbundsstyrelsen utlysa extra kongress
för nyval av ordförande. Vice
ordföranden är tillförordnad
ordförande till dess ny ordförande valts.

Mom. 4
Fyllnadsval
Om ordföranden avgår under
kongressperioden kan förbundsstyrelsen utlysa extra kongress
för nyval av ordförande. Förbundsstyrelsen utser tillförordnad ordförande till dess ny
ordförande valts.

(...)

(...)

Mom. 7
Verksamhets- och revisionsberättelse
Förbundsstyrelsen ska årligen
till förbundsrådet framlägga
verksamhets- och revisionsberättelse för det gångna året.

Mom. 7
Verksamhets- och revisionsberättelse
Förbundsstyrelsen ska årligen
till förbundsmötet framlägga
verksamhets- och revisionsberättelse för det gångna året.
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Nuvarande stadgar

Förslag till ny stadgetext

Mom. 8
Arbetsordning
(...)

Mom. 8
Arbetsordning
(...)

Vice förbundsordföranden biträder förbundsordföranden och är
vid förhinder för ordföranden
dennes ställföreträdare.

Vice förbundsordförandena
biträder förbundsordföranden
och är vid förhinder för ordföranden dennes ställföreträdare
enligt den ordning förbundsstyrelsen fastställer.

(...)

(...)
§ 16 Förbundsrådet
Mom. 1
Uppgift
Förbundsrådets uppgift är att,
efter förslag från förbundsstyrelsen, årligen fatta beslut om
verksamhetsplan och budget
för kommande år samt att ha
tillsyn över förbundsstyrelsens
förvaltning. Förbundsrådet ska
vid sitt första ordinarie sammanträde behandla förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för
det gångna året samt föreslå
kongressen om ansvarsfrihet
ska till- eller avstyrkas för det
år berättelserna avser. I övrigt
är förbundsrådet ett rådgivande
organ till förbundsstyrelsen
i frågor om verksamheten.

§ 16 Förbundsmötet
Mom. 1
Uppgift
Förbundsmötets uppgift är
att, efter förslag från förbundsstyrelsen, årligen fatta beslut
om verksamhetsplan och budget för kommande år samt att
ha tillsyn över förbundsstyrelsens förvaltning. Förbundsmötet ska vid sitt första ordinarie sammanträde behandla
förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för det gångna året
samt föreslå kongressen om
ansvarsfrihet ska till- eller avstyrkas för det år berättelserna
avser. I övrigt är förbundsmötet ett rådgivande organ till
förbundsstyrelsen i frågor om
verksamheten.

Förbundsstyrelsen kan till förbundsrådet remittera inkomna Förbundsstyrelsen kan till förmotioner som faller inom rådets bundsmötet remittera inkomområde.
na motioner som faller inom
förbundsmötets område.
Mom. 2
Sammanträden
Förbundsrådet sammanträder
två gånger per år under perioderna april–maj och oktober–
november. Förbundsstyrelsen
kan vid behov besluta om ytterligare sammanträden.
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Mom. 2
Sammanträden
Förbundsmötet sammanträder
två gånger per år under perioderna april–maj och oktober–
november. Förbundsstyrelsen
kan vid behov besluta om
ytterligare sammanträden.
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FS förslag till beslut

Nuvarande stadgar

Förslag till ny stadgetext

Mom. 3
Sammansättning
Ordinarie ombud i förbundsrådet är förbundsstyrelsens
ledamöter och samtliga avdelningsordförande.

Mom. 3
Sammansättning
Ordinarie ombud i förbundsmötet är förbundsstyrelsens
ledamöter och samtliga avdelningsordförande.

Vid ordinarie ombuds förfall
träder förbundsstyrelsens
ersättare samt vice ordförande
i respektive avdelning in som
ombud i förbundsrådet.

Vid ordinarie ombuds förfall
träder förbundsstyrelsens
ersättare samt vice ordförande
i respektive avdelning in som
ombud i förbundsmötet.

I det fall en avdelningsordförande eller en vice avdelningsordförande även är
ledamot eller ersättare i
förbundsstyrelsen, har avdelningen rätt att ur avdelningsstyrelsen välja annat ordinarie ombud eller ersättare till
förbundsrådet.

I det fall en avdelningsordförande eller en vice avdelningsordförande även är
ledamot eller ersättare i
förbundsstyrelsen, har avdelningen rätt att ur avdelningsstyrelsen välja annat ordinarie ombud eller ersättare till
förbundsmötet.

Förbundsstyrelsen kan besluta
att adjungera ytterligare grupper till förbundsrådet.

Förbundsstyrelsen kan besluta
att adjungera ytterligare grupper till förbundsmötet.

§ 18 Revision
Mom. 1 Val av revisorer
Mom. 2 Revisorernas uppgifter
Mom. 3 Revisionsberättelse
Mom. 4 Arvode
Mom. 5 Närvaroskyldighet
vid kongress, förbundsråd och
förbundsstyrelse
Mom. 6 Revisorernas ansvar

§ 18 Revision
Mom. 1 Val av revisorer
Mom. 2 Revisorernas uppgifter
Mom. 3 Revisionsberättelse
Mom. 4 Arvode
Mom. 5 Närvaroskyldighet vid
kongress, förbundsmöte och
förbundsstyrelse
Mom. 6 Revisorernas ansvar
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Mom. 2
Revisorernas uppgifter
Revisorerna ska årligen granska räkenskaperna och förbundsstyrelsens förvaltning
samt avge revisionsberättelse
med till- eller avstyrkan av ansvarsfrihet till förbundsrådet.

Mom. 24
Revisorernas uppgifter
Revisorerna ska årligen granska räkenskaperna och förbundsstyrelsens förvaltning
samt avge revisionsberättelse
med till- eller avstyrkan av ansvarsfrihet till förbundsmötet.

(...)

(...)

Revisorerna ska också vidta
de åtgärder som ytterligare
kan vara erforderliga för att
revisionsuppdraget ska kunna
fullgöras på ett riktigt sätt.

Revisorerna ska också vidta de
åtgärder som ytterligare kan
krävas för att revisionsuppdraget ska kunna fullgöras på
ett riktigt sätt.
4

Eftersom granskningskommittén
avskaffas i samband med ordinarie
kongress 2017 övertar revisorerna då
de uppgifter som framgår av andra till
femte styckena i § 14 mom. 9 med den
justeringen att texten redigeras om så
att granskningskommittén ersätts med
revisorerna.

Mom. 3
Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen för föregående räkenskapsår ska vara
förbundsrådet till handa senast
två veckor före förbundsrådets
första ordinarie sammanträde.

Mom. 3
Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen för föregående räkenskapsår ska vara
förbundsmötet till handa
senast två veckor före förbundsmötets första ordinarie
sammanträde.

Mom. 5
Närvaroskyldighet vid kongress,
förbundsråd och förbundsstyrelse
Revisorerna ska närvara vid
de kongresser och förbundsråd
som hålls under deras mandatperiod och har yttrande- och
förslagsrätt, men inte rösträtt.
Föredragande är den som revisorerna utsett.

Mom. 5
Närvaroskyldighet vid kongress,
förbundsmöte och förbundsstyrelse
Revisorerna ska närvara vid
de kongresser och förbundsmöten som hålls under deras
mandatperiod och har yttrande- och förslagsrätt, men inte
rösträtt. Föredragande är den
som revisorerna utsett.

Revisorerna ska redovisa revisionsberättelsen för förbundsstyrelsen och förbundsrådet.

Revisorerna ska redovisa revisionsberättelsen för förbundsstyrelsen och förbundsmötet.

(...)

(...)
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Förbundets lokala verksamhet
§ 19 Avdelning
Mom. 1 Verksamhetsområde
Mom. 2 Uppgifter
Mom. 3 Representantskapets
uppgifter och sammansättning
Mom. 4 Representantskapets
arbetsformer
Mom. 5 Representantskapets
valförfarande
Mom. 6 Styrelse
Mom. 7 Valberedning
Mom. 8 Anställd funktionär
Mom. 9 Avdelningsombud
Mom. 10 Ekonomisk förvaltning
Mom. 11 Firmateckning
Mom. 12 Avdelningskassör
Mom. 13 Redovisning
Mom. 14 Revisorer
Mom. 15 Revisionsarbete
Mom. 16 Revisorernas närvaroplikt
Mom. 17 Förbundsstyrelsens
rätt att företa revision
Mom. 18 Revisorernas ansvar
Mom. 19 Rapportering
Mom. 20 Skiljande från uppdrag
Mom. 21 Avdelnings upphörande

§ 19 Avdelning
Mom. 1 Verksamhetsområde
Mom. 2 Uppgifter
Mom. 3 Representantskapets
uppgifter och sammansättning
Mom. 4 Representantskapets
arbetsformer
Mom. 5 Representantskapets
valförfarande
Mom. 6 Styrelse
Mom. 7 Valberedning
Mom. 8 Anställd ombudsman
Mom. 9 Avdelningsombud
Mom. 10 Ekonomisk förvaltning
Mom. 11 Firmateckning
Mom. 12 Avdelningskassör
Mom. 13 Redovisning
Mom. 14 Revisorer
Mom. 15 Revisionsarbete
Mom. 16 Revisorernas närvaroplikt
Mom. 17 Förbundsstyrelsens
rätt att företa revision
Mom. 18 Revisorernas ansvar
Mom. 19 Rapportering
Mom. 20 Skiljande från uppdrag
Mom. 21 Avdelnings upphörande

IF Metalls kongress 2014

245

Dagordningens punkt 18 – Vår organisation
FS förslag till beslut

Nuvarande stadgar

Förslag till ny stadgetext

Mom. 3
Representantskapets uppgifter
och sammansättning
(...)

Mom. 3
Representantskapets uppgifter
och sammansättning
(...)

Representantskapet består av
avdelningens styrelse och de
valda ombuden från klubbar,
arbetsplatser med avdelningsombud och andra valkretsar
inom avdelningen.

Representantskapet består av
avdelningens styrelse samt de
valda ombuden från klubbar
och arbetsplatser med avdelningsombud. Arbetslösa medlemmar ska på lämpligt sätt
tillförsäkras rätten att välja
representantskapsombud.

Klubbar samt arbetsplatser
med avdelningsombud har rätt
att välja ett representantskapsombud för varje påbörjat 50-tal
medlemmar. Arbetslösa medlemmar ska på lämpligt sätt
tillförsäkras rätten att välja
representantskapsombud.
(...)
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Klubbar samt arbetsplatser
med avdelningsombud har rätt
att välja ett representantskapsombud för varje påbörjat 50-tal
medlemmar.
(...)
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Mom. 4
Representantskapets arbetsformer
Ombud har yttrande-, förslagsoch rösträtt. Ledamöter i avdelningsstyrelsen och revisorer i
avdelningen har yttrande- och
förslagsrätt i alla ärenden och
rösträtt i ärenden som inte rör
verksamheten och förvaltningen
under det gångna verksamhetsåret. Anställd lokalfunktionär
har yttrande- och förslagsrätt.

Mom. 4
Representantskapets arbetsformer
Ombud har yttrande-, förslagsoch rösträtt. Ledamöter i avdelningsstyrelsen och revisorer i
avdelningen har yttrande- och
förslagsrätt i alla ärenden och
rösträtt i ärenden som inte rör
verksamheten och förvaltningen under det gångna verksamhetsåret. Anställd lokalombudsman har yttrande- och
förslagsrätt.

(...)
Ordföranden leder alla möten
utom årsmötet. Beslut fattas
med enkel majoritet genom
öppen omröstning. Sluten omröstning hålls om någon begär
detta. Vid lika röstetal har
ordföranden utslagsröst.
(...)

(...)
Ordföranden leder alla möten
utom årsmötet. Beslut fattas
med enkel majoritet genom
öppen omröstning. Sluten
omröstning hålls om någon
begär detta. Vid lika röstetal
har röstberättigad mötesordförande utslagsröst. Om
mötesordföranden vid lika
röstetal saknar rösträtt
fattas beslutet genom lottning.
(...)

Mom. 5
Representantskapets valförfarande
Enligt § 19 mom. 7 nomineras
kandidater till styrelse och
revisorer samt ersättare för
dessa. Ordförande och kassör väljs särskilt och för dessa
kan inga ersättare väljas. Till
kassör väljs, efter förslag från
avdelningsstyrelsen, en av avdelningens funktionärer.

Mom. 5
Representantskapets valförfarande
Enligt § 19 mom. 7 nomineras
kandidater till styrelse och
revisorer samt ersättare för
dessa. Ordförande och kassör väljs särskilt och för dessa
kan inga ersättare väljas. Till
kassör väljs, efter förslag från
avdelningsstyrelsen, en av avdelningens ombudsmän.

(...)

(...)
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Mom. 8
Anställd funktionär
Förbundsstyrelsen beslutar om
funktionärsbefattning får inrättas eller återbesättas i avdelningen. Efter samråd, och med
avdelningsstyrelsens godkännande, utser förbundsstyrelsen
funktionär.

Mom. 8
Anställd ombudsman
Förbundsstyrelsen beslutar om
ombudsmannabefattning
får inrättas eller återbesättas
i avdelningen. Efter samråd,
och med avdelningsstyrelsens
godkännande, utser förbundsstyrelsen ombudsman.

§ 20 Sektioner
Mom. 2
Sektionens verksamhetsområde
och uppgift
(...)

§ 20 Sektioner
Mom. 2
Sektionens verksamhetsområde
och uppgift
(...)
För sektioner används Normalstadgar inom Industrifacket Metall.

Mom. 3
Verksamheten
(...)

Mom. 3
Verksamheten
(...)
Sektionerna har ingen egen
ekonomi. De utgör en del av
avdelningen och omfattas av
avdelningens revision.

(...)

(...)
Avdelningens valberedning
ska vara behjälplig inför val
i sektionen.

§ 22 Yrkesklubb
(...)

§ 22 Yrkesklubb
(...)

Beslut om att bilda eller upplösa en yrkesklubb fattas på
ordinarie avdelningsmöte.

Beslut om att bilda eller upplösa en yrkesklubb fattas av avdelningsstyrelsen, som också
fastställer dess uppgifter.

(...)

(...)
För yrkesklubbar används
Normalstadgar inom Industrifacket Metall.
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§ 23 Klubb
Mom. 3
Medlemsmöte
(...)

§ 23 Klubb
Mom. 3
Medlemsmöte
(...)

Beslut fattas med enkel majoritet genom öppen omröstning om
inte annat föreskrivs. Sluten
omröstning hålls om någon
begär detta. Vid lika röstetal
har ordföranden utslagsröst.
Röstning genom ombud är inte
tillåten.

Beslut fattas med enkel majoritet genom öppen omröstning om
inte annat föreskrivs. Sluten
omröstning hålls om någon
begär detta. Vid lika röstetal
har röstberättigad mötesordförande utslagsröst. Om
mötesordföranden vid lika
röstetal saknar rösträtt fattas beslutet genom lottning.
Röstning genom ombud är inte
tillåten.

(...)

(...)
Mom. 8
Representantskap
(...)

Mom. 8
Representantskap
(...)

Beslut fattas med enkel majoritet genom öppen omröstning om
inte annat föreskrivs. Sluten
omröstning hålls om någon begär detta. Vid lika röstetal har
ordföranden utslagsröst.

Beslut fattas med enkel majoritet genom öppen omröstning om
inte annat föreskrivs. Sluten
omröstning hålls om någon
begär detta. Vid lika röstetal
har röstberättigad mötesordförande utslagsröst. Om
mötesordföranden vid lika
röstetal saknar rösträtt fattas beslutet genom lottning.

(...)

(...)
Mom. 11
Upplösning m.m.
(...)

Mom. 11
Upplösning m.m.
(...)
Det är inte tillåtet att före
eller under klubbens upplösning fördela klubbens
tillgångar mellan medlemmarna.
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Avtalsråd och förhandlingar
§ 26 Lönerörelser och
förhandlingar
Mom. 3
Förhandlingsdelegationer
(...)

§ 26 Lönerörelser och
förhandlingar
Mom. 3
Förhandlingsdelegationer
(...)

Varje förhandlingsdelegation
leds av en förhandlingsledare
som utses av förbundsstyrelsen
bland förbundsfunktionärerna.

Varje förhandlingsdelegation
leds av en förhandlingsledare
som utses av förbundsstyrelsen
bland de kongressvalda funktionärerna och förbundsombudsmännen.

Överklagande och skiljeförfarande
§ 27 Överklagande och
skiljeförfarande
Mom. 1 Överklagande
Mom. 2 Regler om överklagande
Mom. 3 Delgivning av beslut
Mom. 4 Skiljeförfarande

§ 27 Överklagande och
skiljeförfarande
Mom. 1 Överklagande
Mom. 2 Regler om överklagande
Mom. 3 Delgivning av beslut
Mom. 4 Skiljeförfarande
Mom. 5 Avvisa skiljeförfarande
Mom. 5
Avvisa skiljeförfarande
Förbundet kan avvisa ett
påkallande om skiljeförfarande då förbundet anser
att den som påkallar skiljeförfarande inte har grund
för detta.
Innan förbundet kan avvisa
påkallande om skiljeförfarande ska frågan ha delgivits en lagfaren domare
vid Arbetsdomstolen för
bedömning om påkallandet
av skiljeförfarande saknar
grund för prövning. Kostnaderna för denna bedömning ska ersättas av förbundet.

250

IF Metalls kongress 2014

Dagordningens punkt 18 – Vår organisation
FS förslag till beslut

Nuvarande stadgar

Förslag till ny stadgetext

Normalstadgar inom Industrifacket Metall
§ 2 Möten

§ 2 Möten

(...)

(...)

Beslut fattas med enkel majoritet genom öppen omröstning om
inte annat föreskrivs. Sluten
omröstning hålls om någon begär detta. Vid lika röstetal har
ordföranden utslagsröst.

Beslut fattas med enkel majoritet genom öppen omröstning om
inte annat föreskrivs. Rösträtten är personlig och kan
inte överlåtas. Sluten omröstning hålls om någon begär
detta. Vid lika röstetal har
röstberättigad mötesordförande utslagsröst. Om
mötesordföranden vid lika
röstetal saknar rösträtt
fattas beslutet genom lottning.

(...)

(...)
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