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TEHYS STADGAR 
 
 
 

1 § 
NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 
 
Föreningens namn är Tehy ry, på svenska Tehy rf. Förbundets inofficiella engelska namn är  
The Union of Health and Social Care Professionals Tehy. Nedan i dessa stadgar kallas föreningen 
förbund och dess i 8 § nämnda medlemsföreningar fackavdelningar.  
 
Förbundets hemort är Helsingfors stad och dess verksamhetsområde omfattar hela landet. 

 
2 §  
FÖRBUNDETS SYFTE 
 
Förbundets syfte är att samla personer som avlagt yrkesexamen inom hälsovård eller hälso- och 
socialvård, samt personer som studerar för ovan nämnda yrken i en gemensam organisation och 
att verka som deras fackliga intresseorganisation, samt att främja deras inbördes samhörighet. 
 
Förbundets syfte är att bevaka och förbättra ovan i 1 momentet nämnda personers allmänna 
ekonomiska ställning och anställningsvillkor, samt deras fackliga, sociala och juridiska intressen,  
verka för utveckling av arbetsförhållandena, delta i utvecklingen av utbildningen, yrkesskickligheten, 
samt hälso- och socialvården. 
 
3 § 
FÖRBUNDETS UPPGIFTER 
 
Förbundet förverkligar sitt syfte genom att: 
 
1 leda och stöda fackavdelningarnas och den som medlem anslutna studerandeföreningens 

verksamhet 
 
2 förhandla och sluta avtal 
 
3 göra framställningar och ta initiativ, samt ge utlåtanden 
 
4 ordna möten och kurser, samt föredrag och föreläsningar 
 
5 bedriva informations- och publikationsverksamhet 
 
6 upprätthålla kontakter med inhemska och utländska organisationer, samt delta i  
 branschens internationella verksamhet. 
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4 § 
FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR FÖRBUNDETS VERKSAMHET 
 
För att stöda sin verksamhet har förbundet rätt att ta emot donationer och testamenten,  
med behörigt tillstånd ordna penninginsamlingar och lotterier samt bedriva sitt i 2 § nämnda  
syfte främjande affärsverksamhet i enlighet med 5 § i föreningslagen. Förbundet kan för sin 
verksamhet förvärva och äga nödvändig fast och lös egendom. 
 
5 § 
ANSLUTNING TILL ANDRA ORGANISATIONER 
 
Förbundet kan ansluta sig som medlem till sådana inhemska och internationella organisationer  
och sammanslutningar, där medlemskapet främjar förverkligandet av förbundets syften.  
Beslut om anslutning fattas av fullmäktige. För beslut om anslutning till en facklig central-
organisation eller utträde ur sådan krävs att minst två tredjedelar (2/3) av de givna rösterna  
getts för beslutet.  
 
6 § 
SPRÅK 
 
Förbundets språk är finska och svenska. Förbundets mötes- och protokollspråk är finska. 
 
7 § 
OBUNDENHET 
 
Förbundet är partipolitiskt obundet. 

 
8 § 
FÖRBUNDETS MEDLEMMAR 
 
Registrerade fackavdelningar kan bli ordinarie medlemmar i förbundet. Fackavdelningarnas 
medlemmar ska ha avlagt yrkesexamen inom hälsovården eller hälso- och socialvården. 
 
Samarbetsmedlemmar i förbundet är Finlands Bioanalytikerförbund rf, Förbundet för Akutvård i 
Finland rf, Finlands Barnmorskeförbund rf, Förbundet för Barnavård i Finland rf, Förbundet för 
Mentalvård i Finland rf, Finlands Röntgenskötarförbund rf, Finlands sjuksköterskeförbund rf  
samt Munhälsovårdens Fackförbund rf.  
 
Även en registrerad förening av personer som studerar till ett yrke inom hälsovården eller 
hälso- och socialvården är medlem i Tehy. 
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9 § 
ANSLUTNING TILL FÖRBUNDET 
 
Den som önskar ansluta sig som medlem ska göra en skriftlig medlemsansökan till styrelsen.  
 
Styrelsen fattar beslut om att godkänna en fackavdelning som medlem. Fackavdelningen ska  
till ansökan bifoga fackavdelningens stadgar, uppgift om medlemsantalet, en utredning om 
fackavdelningens funktionärer, samt en kopia av stiftelseurkunden. 
 
Andra medlemmar godkänns enligt beslut av fullmäktige på förslag av styrelsen. För beslut  
krävs att minst två tredjedelar (2/3) av de givna rösterna getts för det. 
 
Sökande ska underrättas om medlemsansökan godkänts eller förkastats. 

 
10 § 
MEDLEMMARNAS ALLMÄNNA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER 
 
Den som godkänts som medlem ska verka i enlighet med förbundets stadgar och syfte, iaktta 
fullmäktiges och styrelsens beslut, samt i sin verksamhet försöka främja förbundets syften. 
 
Fackavdelningens medlemmar betalar en förbundsavgift till förbundet enligt 21 §. 
 
Samarbetsmedlemmarna har inte rösträtt eller skyldighet att betala medlemsavgift.  
 
En samarbetsmedlem har rätt att till fullmäktiges möte skicka en representant som har närvaro-  
och yttranderätt. Samarbetsmedlemmen har rätt att göra framställningar till fullmäktige. 
Samarbetsmedlemmens representant ska vara Tehys fackavdelningsmedlem. 
 
En studerandeförening som är medlem har inte rösträtt eller skyldighet att betala medlemsavgift. 
Den har rätt att till fullmäktiges möte skicka en representant, som har närvaro- och yttranderätt  
vid mötet. Representanten ska vara medlem av studerandeföreningen. 
 
Styrelsemedlemmarna och förbundets tjänstemän har vid fullmäktiges möten närvaro- och 
yttranderätt. 
 
11 § 
EN FACKAVDELNINGS SPECIELLA SKYLDIGHETER 
 
En fackavdelning ska utöver de skyldigheter som framgår av dessa stadgars övriga punkter till 
förbundet skicka sin verksamhets- och räkenskapsberättelse för föregående år omedelbart efter 
fackavdelningens ordinarie möte, emellertid senast före utgången av maj 
 
- bistå förbundet vid insamling av statistik och data 
 
- bereda förbundets representanter yttrande- och närvarorätt vid fackavdelningens möten   
 
 



Tehy rf              Tehys stadgar 1.12.2016   

                   

Tehys stadgar godkända vid fullmäktiges möte den 1 december 2016 4(13) 
 

 
 
 
- se till att fackavdelningsmedlemmarnas namn och person-, adress-, samt uppgifter om 

arbetsplatsen ges till medlemsregistret som upprätthålls av förbundet, samt meddela 
fackavdelningens funktionärers och medlemmars namn- och adress- m.m. förändringar 

 
- ansvara för fackavdelningens stödåtgärdsorganisation 
 
- utesluta en medlem som inte längre fyller villkoren för medlemskap i lagen, dessa stadgar  

    eller fackavdelningens stadgar eller som i avsevärd utsträckning verkar mot förbundets syften 
 
- övervaka att fackavdelningens medlemmar betalar förbundsavgiften i enlighet med 

fullmäktiges beslut. 
 
12 § 
EN FACKAVDELNINGS UTTRÄDE UR FÖRBUNDET 
 
Om en fackavdelning önskar utträda ur förbundet, ska utträdet behandlas av fackavdelningens  
möte. För beslut om utträde krävs att minst två tredjedelar (2/3) av de givna rösterna ges för det. 
Fackavdelningen ska anmäla skriftligen om utträde ur förbundet med fackavdelningens 
protokollsutdrag från mötet som fattat beslutet till förbundets styrelse eller dess ordförande,  
eller att vid fullmäktiges möte få det antecknat i protokollet. 
 

En medlems rättigheter och skyldigheter mot förbundet upphör utträdesårets sista dag. 

 
13 § 
UTESLUTNING AV EN MEDLEM 
 
En utesluten medlem förlorar omedelbart alla sina rättigheter i förbundet. 
 
Förbundet har rätt att utesluta en fackavdelning, om den: 
 
1 underlåtit att uppfylla de skyldigheter som den åtagit sig genom att ansluta sig till förbundet; 
 
2 genom sitt förfarande inom eller utanför förbundet avsevärt skadat förbundet;  
 
3 inte längre fyller villkoren för medlemskap i lagen eller i förbundets stadgar; eller 
 
4 underlåter att utesluta en medlem som inte fyller villkoren för medlemskap i lagen, i förbundets 

eller fackavdelningens stadgar eller i avsevärd utsträckning verkar mot förbundets syften. 
 
Före beslut om uteslutning fattas ska medlemmen beredas tillfälle att ge en förklaring.  
Beslut om uteslutning fattas av fullmäktiges möte. 
 
Uteslutningsproceduren följs till tillämpliga delar även för samarbetsmedlemmarna och 
studerandeföreningen som är medlem. 
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14 § 
ÄNDRING AV EN FACKAVDELNINGS STADGAR 
 
Fullmäktige fastställer modellstadgarna för en fackavdelning. Styrelsen kan av särskild orsak  
bevilja en fackavdelning rätt att avvika från modellstadgarna. 
 
15 § 
FRAMSTÄLLNING TILL FÖRBUNDET 
 
Om en fullmäktigemedlem, fackavdelningarna eller samarbetsmedlemmarna önskar göra 
framställningar till förbundet, ska de skicka sina förslag till styrelsen. Styrelsen ska, tillsammans  
med ett utlåtande, ta ärendet till fullmäktiges föredragningslista om beslut i ärendet inte hör till  
dess befogenheter. 
 
16 § 
FÖRBUNDETS VERKSAMHETSORGAN 
 
Fullmäktige använder förbundets beslutanderätt.  Styrelsen är det verkställande organet. 

 
17 § 
VAL AV FULLMÄKTIGE 
 
Fullmäktige väljs genom förbundsomröstning i val som förrättas vart fjärde år per post  
och/eller med hjälp av datakommunikation eller annat tekniskt hjälpmedel. Valet måste förrättas 
före utgången av oktober under valåret. Valets resultat ska fastställas före 15 november under 
valåret. Hela landet är valkrets i fullmäktigevalet. Till fullmäktige väljs sammanlagt 83 medlemmar.  
Om valet ges exaktare bestämmelser i omröstnings- och valordningen. Styrelsen fattar beslut  
om valets exaktare förrättningssätt. 
 
Den av styrelsen utsedda centralvalnämnden ska meddela  fackavdelningarna om tidpunkten 
för valsättet senast i mars under valåret. 
  
Valbar och röstberättigad i valet av fullmäktige är en medlem i förbundets fackavdelning, som  
inte har obetalda medlemsavgifter i slutet av året före valåret, för det årets del, och som 
fackavdelningen har godkänt som medlem före utgången av mars under valåret. 
  
Valet av fullmäktige förrättas som ett proportionellt val. I valet används listor med en kandidat  
som kan bilda valförbund eller valringar. Rösten ges kandidaten. 
 
För fullmäktiges medlemmar väljs ersättare så att den kandidat som i samma valring eller 
valförbund fått det näststörsta jämförelsetalet är ersättare. Om det i samma valförbund inte  
mera finns kandidater väljs den kandidat, som efter dem i valet valda har det största jämförelsetalet. 
Fullmäktiges ersättare är inte personliga ersättare. 
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18 § 
FULLMÄKTIGES KONSTITUERANDE MÖTE 
 
Fullmäktiges konstituerande möte ska hållas inom två månader efter att valresultatet fastställts. 
 
Till det konstituerande mötet kallas de nyinvalda fullmäktigeledamöterna, inte de ledamöter  
vars mandatperiod upphör. 
 
Förbundets ordförande, eller när denna är förhindrad första vice ordförande, eller om även  
denna är förhindrad andra vice ordförande, öppnar fullmäktiges konstituerande möte och  
leder ordet tills mötet har konstituerat sig. 
 
Vid fullmäktiges konstituerande möte 
 
1        väljs en ordförande och en eller flera vice ordförande för det konstituerande mötet.  
 Det som i dessa stadgar föreskrivs om fullmäktigeordförandens och vice ordförandens 

behörighet tillämpas inte på det konstituerande mötets ordförande och vice ordförande. 
 
2        bedöms utgående från den verksamhetsberättelse som styrelsen uppgjort hur de uppsatta 

verksamhetsmålen uppnåtts och hur ekonomiskt ändamålsenlig verksamheten har varit  
 under den gångna fullmäktigeperioden, samt fattas beslut om de åtgärder som bedömningen 

ger anledning till 
 
3 fastställs förbundets verksamhetsmässiga och ekonomiska målsättningar för följande 

fyraårsperiod 
 
4 väljs styrelsens ordförande, som kallas förbundets ordförande, samt 1:a och 2:a vice  
 ordförande för följande fyraårsperiod 
 
5        väljs styrelsens övriga ordinarie medlemmar och deras ersättare för följande fyraårsperiod           
 
6 väljs fullmäktiges ordförande samt 1:a och 2:a vice ordförande bland fullmäktigeledamöterna  
 
7         fastställs fullmäktiges sammansättning efter valet som förrättats i samband med det 

konstituerande mötet. 
 
8 fattas beslut i övriga i möteskallelsen nämnda ärenden.  
 
19 § 
VAL SOM FÖRRÄTTAS VID FULLMÄKTIGES KONSTITUERANDE MÖTE 
 
Val av förbundets ordförande och 1 och 2 vice ordförande 
 
Valet av ordförandena förrättas med slutna valsedlar.  
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Om någon i ordförandevalet får mer än hälften av de givna rösterna, är hon/han vald.  
Om ingen fått mer än hälften av de givna rösterna förrättas en andra omröstning.  
Om ingen av kandidaterna heller i den andra omröstningen fått mer än hälften av de givna  
rösterna förrättas en tredje omröstning mellan de två kandidater som i den andra omröstningen  
fått mest röster. Om man i den andra omröstningen måste avgöra vem av dem som fått lika  
många röster som ska gå till tredje omgången avgörs saken med lotten. Vid jämnt röstetal  
i den tredje omröstningen avgörs valet med lotten. 
 
De båda vice ordförandena väljs samtidigt i ett val där var och en får rösta på en kandidat. 
De två kandidater som fått de flesta rösterna i valet väljs, den som fått mest röster till första,  
och den som fått näst mest röster till andra vice ordförande.  
Vid jämnt röstetal avgörs valet med lotten. 
 
Om ordföranden eller någondera vice ordförande avgår under mandatperioden eller varaktigt  
blir förhindrad att sköta sitt uppdrag har fullmäktige rätt att vid ett ordinarie möte välja en ny 
ordförande eller vice ordförande för den återstående mandattiden. Valet ska meddelas i 
möteskallelsen. 
 
Val av fullmäktiges ordförande samt 1 och 2 vice ordförande 
 
Vid val av fullmäktiges ordförande och 1 och 2 vice ordförande följs samma procedur som 
vid val av förbundets ordförande och 1 och 2 vice ordförande. 
 
Val av styrelse 
 
Om val av styrelse stadgas i 25 §. 
 
 
20 § 
FULLMÄKTIGES MANDATPERIOD 
 
Fullmäktiges mandatperiod inleds omedelbart efter att fullmäktiges konstituerande möte  
har öppnats och pågår tills de följande fullmäktiges konstituerande möte öppnas.  
 
Om en medlem av fullmäktige är förhindrad att delta i något fullmäktigemöte kallas i stället  
för denna en ersättare som bestämts på det sätt som stadgas i 17 §. 
 
Fullmäktiges ordförande ska i början av mötet konstatera anmälda förhinder och de  
närvarande medlemmarnas yttrande- och rösträtt. 
 
Om en fullmäktigeledamot förlorar sin valbarhet eller om en fullmäktigeledamots plats  
på grund av förhinder blir bestående vakant, ska fullmäktige på framställning av styrelsen  
kalla en ersättare som utsetts på det sätt som stadgas i 17 § i dennes ställe ända till  
mandatperiodens slut. 
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21 § 
FULLMÄKTIGES ORDINARIE MÖTEN 
 
Fullmäktiges ordinarie möten är, konstituerande mötet inom två månader efter att valresultatet 
fastställts, vårmötet som hålls i april–juni och höstmötet som hålls i november–december.   
Plats och tidpunkt för mötena bestäms av styrelsen. 
 
Vid fullmäktiges vårmöte 
 
- bedöms hur ställda mål för föregående verksamhetsår uppnåtts och hur ekonomiskt 

ändamålsenlig verksamheten varit, samt fattas beslut om de åtgärder som bedömningen  
 ger anledning till 
 
- behandlas föregående års bokslut, fattas beslut om att fastställa bokslutet och bevilja  
 styrelsen och övriga redovisningsskyldiga ansvarsfrihet 
 
- fattas beslut om hur ett överskott används och om hur ett eventuellt underskott täcks 
 
Vid fullmäktiges höstmöte 
 
- uppställs målen för följande verksamhetsår 
 
- bestäms om storleken på förbundsavgiften för fackavdelningarnas medlemmar dock  
 så att förbundets hedersordförande och hedersmedlemmar inte är skyldiga att betala  
 nämnda förbundsavgift    
 
- fullmäktige har rätt att besluta att de medlemmar i fackavdelningarna som inte  
 förvärvsarbetar, t.ex. på grund av arbetslöshet, värnplikt, civiltjänst, arbetsoförmåga  
 eller av motsvarande orsak betalar nedsatt medlemsavgift eller att ingen medlemsavgift 

uppbärs hos dessa medlemmar 
 
- fastställs följande års budget med motiveringar 
 
- väljs för följande räkenskapsperiod två revisorer som båda ska ha avlagt CGR-examen  
 eller ett revisionssamfund, samt ersättare för dessa 
 
Fullmäktige kan fatta beslut om överlåtelse, byte och inteckning av förbundets fasta egendom. 
 
Fullmäktigemötet fattar beslut om omröstnings- och valordningen. 
 
Fullmäktige väljer dessutom representanter till centralorganisationens och avtalsorganisationernas 
beslutande och verkställande organ. 
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22 § 
FULLMÄKTIGES EXTRA MÖTE 
 
Fullmäktige håller ett extra möte om fullmäktige, styrelsen eller 1/5 av fullmäktigemedlemmarna 
anser det nödvändigt. Extra fullmäktigemöte hålls även när 1/10 av förbundets röstberättigade 
medlemmar skriftligen yrkar på det av styrelsen i och för behandling av ett bestämt ärende.  
 

Med styrelsens beslut kan man distansdelta i fullmäktiges extra möte under mötet också med  
hjälp av datakommunikation eller annat tekniskt hjälpmedel.  I möteskallelsen ska nämnas om 
möjligheten och sättet att distansdelta. 
 
 
23 § 
KALLELSE TILL FULLMÄKTIGES MÖTE 
 
Fullmäktige sammankallas av styrelsen. Möteskallelsen ska skickas minst 30 dagar, och 
föredragningslistan där de ärenden som behandlas ska nämnas minst 14 dagar före ordinarie 
fullmäktigemöte. Möteskallelsen och föredragningslistan ska skickas minst 14 dagar före extra 
fullmäktigemöte till varje medlem av fullmäktige och till dem som har närvarorätt vid mötet. 
 
I brådskande fall kan extra fullmäktigemöte sammankallas på ovan nämnt sätt tre dagar före  
mötet. Brådskan bedöms av styrelsen. 
 
 
24 § 
BEHANDLING AV ÄRENDEN I FULLMÄKTIGE 
 
Fullmäktigeordföranden, eller vid förhinder för denna första vice ordförande eller vid förhinder  
även för denna andra vice ordförande, öppnar mötet och leder ordet.  
 
Vid fullmäktigemötet har varje medlem av fullmäktige en röst. Fullmäktige är beslutfört när  
minst 42 medlemmar av fullmäktige är närvarande av vilka minst en hör till presidiet.  
 
Fullmäktiges beslut vid omröstning i sakfrågor blir den åsikt som fått mer än hälften av de  
givna rösterna, om inte beslutet i dessa stadgar kräver större röstmajoritet. Vid lika röstetal  
vinner den åsikt som ordförande meddelar sitt understöd för. 
 
Om det är en person som ska väljas i valet, blir den kandidat vald, som får mer än hälften av  
de givna rösterna vid mötet.  I valet följs stadgandena i 19 §. 
 
Om flera än en person ska väljas i valet följs till tillämpliga delar valsättet som nämns i 17 §.  
Det är möjligt att använda valförbund och valringar i valet.  
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25 § 
STYRELSE 
 
Styrelsen leder förbundets verksamhet enligt dessa stadgar, samt enligt direktiv och beslut 
från fullmäktige. 
 
Till styrelsen hör ordförande, en första och en andra vice ordförande samt 12 ordinarie  
medlemmar och 12 personliga ersättare för dem. 
 
Förbundets ordförande väljs såsom stadgats i 19 §. 
 
Styrelsemedlemmar och ersättare väljs så att man till tillämpliga delar följer samma  
proportionella valsätt som stadgats i 17 §. 
 
Mandatperioden för de ordinarie styrelsemedlemmarna och deras ersättare börjar när  
fullmäktiges konstituerande möte avslutas och pågår tills det följande konstituerande mötet  
avslutas. 
 
Om en styrelsemedlem före mötet anmäler sig vara förhindrad att delta i något styrelsemöte,  
kallas i dennes ställe ersättaren. Styrelsens ordförande ska i början av mötet konstatera  
anmälda förhinder och de närvarande medlemmarnas yttrande- och rösträtt. 
 
Om en styrelsemedlem eller dennes ersättare förlorar sin valbarhet eller om en styrelsemedlems 
eller ersättarens plats på grund av förhinder blir bestående vakant, ska styrelsen kalla en ersättare 
som valts på det sätt som stadgas i 17 § i ovan nämnda medlems ställe till mandatperiodens slut. 
 
 
26 § 
STYRELSENS UPPGIFTER 
 
Styrelsen uppgifter är att: 
 
1 sammankalla fullmäktiges möten och bereda ärendena som behandlas vid dem 
 
2 verkställa besluten från fullmäktiges möten 
 
3 representera förbundet 
 
4 ekonomiskt förvalta förbundets medel och övriga egendom, samt se till att bokslutet uppgörs 

inom utsatt tid 
 
5 fatta beslut om försäljning, byte och inteckning av förbundets lösegendom 
 
6 föra förteckning över förbundets medlemmar och fackavdelningarnas medlemmar 
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7 anställa och avskeda förbundets funktionärer och övervaka deras verksamhet 
 
8 vidta övriga nödvändiga åtgärder för att främja förbundets syften 
 
9 bereda förbundets förslag till förbättring av tjänste- och arbetsvillkor, verka för att dessa  
 förslag förverkligas och övervaka att ingångna avtal följs 
 
10 övervaka och utveckla fackavdelningsmedlemmarnas fackliga ställning genom att göra 

framställningar till myndigheter, avge utlåtanden, samt genom att förhandla med  
 myndigheter. 
 
 
27 § 
STYRELSENS MÖTEN OCH BEHANDLING AV ÄRENDEN VID DEM 
 
Styrelsen sammanträder på kallelse av förbundets ordförande eller vid förhinder eller  
jäv för denne av första vice ordförande eller vid förhinder eller jäv även för denne av andra  
vice ordförande, eller om styrelsen så beslutat. 
 
Styrelsen är beslutför när förbundets ordförande eller första eller andra vice ordförande,  
samt minst sju andra styrelsemedlemmar är närvarande. Beslutförhet förutsätter ytterligare  
att minst hälften av de vid mötet närvarande medlemmarna är ordinarie medlemmar. 
 
Om alla tre ordförande är jäviga väljer styrelsen inom sig en ordförande för mötet då mötets 
beslutförhet förutsätter att närvarande vid mötet utöver den valda ordföranden är minst  
7 medlemmar och att minst hälften av dessa är ordinarie medlemmar. 
 
Styrelsens sakbeslut fattas så att beslutet blir det förslag som fått mer än hälften av de givna  
rösterna vid mötet. Vid jämnt röstetal blir mötets beslut den åsikt som ordförande meddelar  
sitt understöd för. Vid val följs 3 och 4 momentet i 24 §. 
 
 
28 § 
ARBETSUTSKOTTET 
 
Styrelsen väljer inom sig ett arbetsutskott med 3–5 medlemmar, vars uppgift är att bereda  
ärenden som ska behandlas av styrelsen, samt att sköta löpande ärenden. 
 
 
29 § 
KOMMITTÉER 
 
Styrelsen kan tillsätta kommittéer och bestämma deras uppgifter. 
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30 § 
BEHÖRIGHET FÖR FÖRBUNDETS FÖRTROENDEUPPDRAG 
 
Till förtroendeuppdrag i förbundet kan väljas en medlem i förbundets fackavdelning eller  
en funktionär i förbundet. 
 
Mandatperioden för de förtroendevalda fortsätter till slutet av valperioden, om inte deras 
medlemskap eller anställning i förbundet upphör före det.  
 
Förbundets ordförande, fullmäktige och styrelsemedlemmarna ska vara medlemmar  
som är valbara vid val av fullmäktige på det sätt som anges i 17 § i dessa stadgar.  
Om deras mandatperioder stadgas separat. 
 
Om en fullmäktigeledamot väljs som styrelsen ordförande, vice ordförande eller som en  
ordinarie styrelsemedlem, anses han eller hon ha avstått från sin position som fullmäktigeledamot. 
 
Styrelsens vice medlemmar kan inte samtidigt vara ordförande eller vice ordförande för fullmäktige. 
 
31 §  
MEDLEMSOMRÖSTNING 
 
Då det framkommer ärenden vars avgörande kräver att medlemskårens åsikt efterfrågas kan 
fullmäktige verkställa en konsultativ medlemsomröstning. Medlemsomröstningen förrättas vid en 
tidpunkt som styrelsen bestämmer enligt direktiv som fullmäktige fastställt. Efter 
medlemsomröstningen fattar fullmäktige beslut om de åtgärder som ska vidtas. 
 
32 § 
EXTRA FÖRBUNDSAVGIFT 
 
Av de fackavdelningsmedlemmar som inte deltar i en arbetskonflikt kan en extra förbundsavgift 
uppbäras. 
 
Vid försummelse av en extra förbundsavgift gäller samma följder med begränsning av 
medlemsrättigheterna som vid försummelse av ordinarie förbundsavgifter. Beslut om en extra 
förbundsavgift, som inte får vara större än den ordinarie förbundsavgiften, fattar fullmäktigemötet. 
 
33 § 
VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSPERIODEN 
 
Förbundets verksamhets- och räkenskapsperiod är ett kalenderår. Bokslutet ska vara klart att 
överlämnas till revisorerna före den 31 mars. 
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34 § 
RÄTT ATT TECKNA FÖRBUNDETS NAMN 
 
Förbundets namn tecknas av ordförande eller första eller andra vice ordförande, alltid två 
tillsammans, eller av någon av dem tillsammans med en av styrelsen därtill vald funktionär. 
 
35 § 
HEDERSBETYGELSER OCH FÖRBUNDETS MÄRKE 
 
Förbundet kan till hedersordförande och hedersmedlem kalla en person, som förtjänstfullt  
arbetat för förverkligande av förbundets syften. Förbundet kan endast ha en hedersordförande 
i sänder. 
 
Hedersordföranden och hedersmedlemmarna har yttrande- och närvarorätt vid fullmäktiges 
konstituerande möte. 
 
Beslut om att kalla till hedersordförande och hedersmedlem fattas av fullmäktige på förslag  
av styrelsen.  
 
Hedersordföranden har yttrande- och närvarorätt vid fullmäktiges konstituerande möte. 

Hedersmedlemmarna har ingen yttrande- eller närvarorätt vid fullmäktigemöten.  

Förbundet kan ha ett medlemsmärke samt förtjänsttecken i guld och silver. Om beviljande  
och användande av dessa stadgas i det av fullmäktigemötet fastställda märkesreglementet. 
 
36 § 
ÄNDRING AV STADGARNA 
 
Fullmäktiges ordinarie möte kan ändra dessa stadgar om minst två tredjedelar (2/3) av de givna 
rösterna getts för ett ändringsförslag. 
 
37 § 
UPPLÖSNING AV FÖRBUNDET 
 
Om beslut fattas om upplösning av förbundet krävs för beslutet fem sjättedelar (5/6) av de givna 
rösterna vid ett fullmäktiges ordinarie eller extra möte. 
 
Förbundets återstående tillgångar ska användas för främjande av ändamål som motsvarar förbundets 
strävanden på sätt som bestäms av fullmäktigemötet som fattat beslut om upplösningen. 
 
38 § 
UPPNÅDDA RÄTTIGHETER 
 
Med denna stadgeändring kränks inte uppnådda medlemsrättigheter.  


