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§ 1 Förbundets ändamål

§ 1 Lokalföreningens ändamål

Sveriges Trafikskolors Riksförbund, STR, är en organisation
för trafikskoleföretag, vilka bedriver yrkesmässig förarutbildning.

Föreningen, som är en lokalförening inom Sveriges
Trafikskolors Riksförbund, har till uppgift:
–– att verka för en god trafikant- och förarutbildning

Förbundet skall verka för en god trafikant- och förarutbildning samt att på bästa sätt tillvarata medlemmarnas
gemensamma intressen.

–– att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen och
arbeta för kollegial samverkan

§ 2 Förbundets organisation

§ 2 Föreningens organisation

Förbundet består av medlemmar anslutna till lokalföreningar.

Föreningen består av medlemmar anslutna till lokal
föreningen och därmed också till förbundet.

–– att i samråd med förbundet främja medlemmarnas
fortbildning och branschens utveckling.

För lokalföreningarnas verksamhet finns av förbundet
utarbetade lokalföreningsstadgar.

Föreningens verksamhet leds av en styrelse.

Förbundets verksamhet leds av en styrelse.

Föreningens högsta beslutande organ är föreningsmötet.

Förbundets högsta beslutande organ är fullmäktige eller
kongress.
För medlemmarnas service och för försäljning av utbildningsmaterial finns ett till förbundet knutet servicebolag.

§ 3 Förbundets medlemmar

§ 3 Föreningens medlemmar

Medlemmar i förbundet är:
–– trafikskoleföretag

Medlemmar i föreningen är:
–– trafikskoleföretag

–– personlig medlem

–– personlig medlem

–– passiv medlem

–– passiv medlem

–– hedersledamot

–– hedersledamot i föreningen
Medlem i lokalföreningen är även medlem i förbundet. Detta
gäller dock ej hedersledamot som inte tidigare varit medlem
i föreningen.

§ 4 Medlemskap för trafikskoleföretag

§ 4 Medlemskap för trafikskoleföretag

Trafikskoleföretag med erforderliga och giltiga tillstånd och
bevis kan efter ansökan vinna inträde i Sveriges Trafikskolors
Riksförbund.

Inträde i lokalförening och förbund skall ske enligt följande:
–– Trafikskoleföretag skall till STR:s kansli lämna in sin
ansökan jämte de handlingar som enligt förbundets och
föreningens beslut skall bifogas ansökan.

Ansökan skall ställas till den lokalförening inom vars område
trafikskolan bedriver sin verksamhet.

–– Ansökan behandlas sedan vid föreningsmöte för beslut.
–– Bifalls ansökan erhålles interimistiskt medlemskap.

Om lokalförening avslår en ansökan om medlemskap skall
detta motiveras skriftligen.

–– Lokalföreningen utser en kontaktperson, vars uppgift
under den interimistiska tiden är att vägleda och stödja
trafikskolan i tillämpningen av stadgar och beslut avseende
medlemskap samt med integrationen i lokalföreningen.

Endast då synnerliga skäl föreligger, kan medlemskap
erhållas i annan lokalförening. I sådant fall skall ansökan
tillställas förbundsstyrelsen för beslut

–– Om ägarna i trafikskoleföretaget tidigare varit ägare
i medlemsföretag och det ej gått mer än fem år sedan
medlemskapet upphörde kan föreningen besluta att det nya
medlemsföretaget väljs in som medlem utan interimistisk
period.

Den som driver flera trafikskolor skall oavsett företagsform,
ansluta varje enhet till den lokalförening där verksamheten
bedrivs.
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–– Interimistisk medlem kan tidigast efter ett år, och senast
innan två år, ansöka om fortsatt medlemskap. Ansökan
skall lämnas till lokalföreningens styrelse.
–– Lokalföreningen beslutar därefter om fortsatt medlemskap.
Den som driver flera trafikskolor skall oavsett företagsform,
ansluta varje enhet.
Vid tveksamhet i medlemsfrågor, skall lokalföreningen
inhämta förbundsstyrelsens yttrande.
Ändring av företagsform och överlåtelse skall anmälas till
föreningen.
Medlemskap upphör då trafikskoleföretag byter ägare.

§ 5 Medlemsföretagets representant

§ 5 Medlemsföretagets representant

Lokalförening skall till förbundet lämna uppgift om företagets firma samt personuppgifter om företagets representant.

Varje trafikskoleföretag skall utse ägare eller utbildningsledare att vara företagets representant.

Om lokalförening ej godkänner utsedd representant skall
detta motiveras skriftligen.

Representant skall godkännas vid föreningsmöte.
I samband med ägarbyte eller annan förändring får företaget
sakna godkänd representant under högst sex månader.

Representant har yttranderätt, men ej förslags- eller rösträtt
på fullmäktigemöten och kongresser.

Medlemsföretagets representant har yttrande-, förslags- och
rösträtt på föreningsmöten.
Representant hos interimistiskt invalt medlemsföretag har
yttrande och förslagsrätt - men ej rösträtt på föreningsmöten.

§ 6 Personlig medlem

§ 6 Personlig medlem

Delägare i trafikskola kan efter ansökan till och beslut
av lokalföreningens styrelse vinna inträde som personlig
medlem. Likaså kan i medlemsföretag verksam och till
innehavaren närstående person vinna inträde.

Ansökan om personligt medlemskap ställs till lokalförening.
Lokalförening skall till förbundet lämna personuppgifter om
lokalföreningens personliga medlemmar.

I sådana fall ägar- eller anställningsförhållanden ändras så
att kriterierna för medlemskap inte längre uppfylls skall
lokalföreningen återkalla det personliga medlemskapet.

Personlig medlem har yttranderätt, men ej förslags- eller
rösträtt på fullmäktigemöten och kongresser.

Personlig medlem har yttrande- och förslagsrätt men ej
rösträtt på föreningsmöten.

§ 7 Passiv medlem

§ 7 Passiv medlem

Den som under minst fem år varit ägare eller anställd
representant i medlemsföretag enligt § 5, kan efter ansökan
till och beslut av lokalföreningens styrelse vinna inträde som
passiv medlem.

Ansökan om passivt medlemskap ställs till lokalförening.
Lokalförening skall till förbundet lämna personuppgifter om
lokalföreningens passiva medlemmar.

Passivt medlemskap beviljas ej den som arbetar aktivt i
trafikskola.

Passiv medlem har yttranderätt, men ej förslags- eller rösträtt
på fullmäktigemöten och kongresser.

I sådant fall passiv medlem verkar aktivt i trafikskola kan
lokalföreningen återkalla dennes medlemskap.
Passiv medlem har yttrande- och förslagsrätt men ej rösträtt
på föreningsmöten.
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§ 8 Hedersledamot

§ 8 Hedersledamot i föreningen

På förslag av förbundsstyrelsen kan till hedersledamot kallas
person, vilken på ett alldeles särskilt sätt gagnat förbundet.

Lokalföreningen kan till hedersledamot kalla person, som
inom eller utom föreningen på ett synnerligen förtjänstfullt
sätt främjat föreningens verksamhet eller bidragit till dess
utveckling.

Beslut härom kan endast fattas vid riksmöte eller kongress.
Hedersledamot är befriad från avgifter till förbundet.
Hedersledamot har yttranderätt, men ej förslags- eller rösträtt
på fullmäktigemöten och kongresser.

Hedersledamot är befriad från avgifter och extra uttaxering
till lokalföreningen.
Hedersledamot som inte tidigare varit föreningsmedlem är
inte medlem i förbundet.
Hedersledamot har yttrande- och förslagsrätt, men ej rösträtt
på föreningsmöte.

§ 9 Medlemsavgifter

§ 9 Medlemsavgifter

Avgifter till förbundet är:
–– inträdesavgift

Avgifter till föreningen är:
–– inträdesavgift

–– årsavgift

–– årsavgift

–– extra uttaxering

–– extra uttaxering

Avgifternas storlek fastställs av fullmäktige eller kongress.

Årsmötet bestämmer inträdesavgift och årsavgift.

Lokalförening ansvarar för att avgifterna inlevereras till
förbundet. Årsavgiften skall vara betald senast den 30 april
det år avgiften avser.

Extra uttaxering får beslutas vid årsmöte eller vid annat möte,
till vilket medlemmarna kallats för beslut om uttaxering.
Årsavgifter till föreningen och förbundet skall erläggas senast
den 1 april.
Föreningen skall inleverera förbundets del av avgifterna
senast den 30 april det år avgiften avser.

§ 10 Lokalförenings åligganden

§ 10 Medlems åligganden

Det åligger lokalförening:
–– att använda av förbundsstyrelsen fastställda lokal
föreningsstadgar

Det åligger medlem:
–– att följa av kongress, fullmäktige, förbundsstyrelsen eller
föreningen fattade beslut

–– att följa av kongress, fullmäktige eller förbundsstyrelse
fattade beslut

–– att följa förbundets och föreningens stadgar
–– att uppträda lojalt mot förbundet, föreningen och dess
medlemmar samt följa förbundets grundläggande
värderingar

–– att fortlöpande informera medlemmarna om egna och
förbundets angelägenheter.

–– att följa av STR:s reklamationsnämnd fattade beslut.

§ 11 Arbets- och löneavtal

§ 11 Offentliga yttranden

Lokalförening och medlemsföretag får inte förhandla eller
sluta avtal med löntagarorganisation utan medverkan av
förbundet.
Vid sådana förhandlingar utser förbundsstyrelsen lämplig
representant.

Medlem eller företagsrepresentant får inte utan förbundsstyrelsens godkännande offentligen göra yttranden eller
framställningar i förbundets namn. Inte heller i förbundets
namn göra uttalanden som strider mot förbundets grundläggande värderingar i väsentliga frågor.
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§ 12 Organisationstillhörighet
Medlemsföretag som regelmässigt sysselsätter anställd
arbetskraft, bör tillhöra av förbundet rekommenderad
arbetsgivareorganisation.
Medlem får inte tillhöra annan trafikskoleorganisation.

§ 12 Utträde

§ 13 Utträde

Utträde ur förbundet sker genom skriftlig anmälan till
lokalföreningen.

Medlem äger utträda ur föreningen efter skriftlig anmälan
till styrelsen.
Medlemskapet upphör tre månader därefter, dock under
förutsättning att medlem inom den tiden fullgjort sina
ekonomiska förpliktelser mot föreningen och förbundet.

Lokalförening skall skriftligen till förbundet bekräfta när ett
medlemsföretag begärt utträde och medlemskapet upphört.

Medlem som häftar i skuld kan ej beviljas utträde.
I sådana fall handlägges ärendet enligt § 14.

§ 13 Uteslutning

§ 14 Uteslutning

Medlem som inte följer förbundets eller lokalföreningarnas
stadgar eller beslut fattade av kongress, fullmäktige eller
förbundsstyrelse kan uteslutas.
Beslut härom fattas av fullmäktige.

Medlem som inte följer förbundets eller lokalföreningarnas
stadgar eller beslut fattade av kongress, fullmäktige,
förbundsstyrelse eller lokalförening kan uteslutas.
Beslut härom fattas på föreningsmöte.

Medlem som motarbetar medlemmarnas gemensamma
intressen och förbundets grundläggande värderingar kan
uteslutas.
Beslut härom fattas av fullmäktige.

Medlem som försummar att erlägga avgift, vilken är förfallen
sedan mer än sex månader, kan uteslutas efter förslag av
lokalföreningens styrelse.
Beslut härom fattas på föreningsmöte.

Ansluter inte ägare eller delägare av flera trafikskolor
samtliga företag till förbundet kan det eller de trafikskoleföretag som är medlem uteslutas.
Beslut härom fattas av fullmäktige.

Ansluter inte ägare eller delägare av flera trafikskolor
samtliga företag till förbundet äger lokalförening rätt att
utesluta det eller de trafikskoleföretag som är medlem.
Beslut härom fattas på föreningsmöte.

Före beslut om uteslutning skall föreningens och medlemmens yttrande inhämtas.

Medlem som motarbetar föreningen eller medlemmarnas
intressen kan uteslutas ur föreningen.
Sådant beslut kan endast tagas av föreningsmöte och fordrar
minst 2/3 av de avgivna rösterna.
Före beslut skall förbundsstyrelsens yttrande inhämtas.
Ärende angående uteslutning skall anges i kallelse till mötet.

§ 14 Fullmäktige

§ 15 Användande av märken och emblem

Fullmäktige är, jämte kongress, förbundets högsta beslutande
organ.

Medlem som lämnat förbundet får ej i sin verksamhet
använda STR-märken eller emblem. Personliga utmärkelser
omfattas ej härav.

Fullmäktige kallas till riksmöte under tiden maj–juni. Tid och
plats bestämmer förbundsstyrelsen.

Erlagda avgifter återbetalas ej.

Under pågående förhandlingar får ersättare för anmäld
fullmäktigerepresentant insättas endast då synnerliga skäl
föreligger.
Sådant byte skall godkännas av fullmäktige.
Fullmäktigerepresentant har yttrande-, förslags- och rösträtt.
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§ 15 Extra fullmäktigemöte
Om särskilda omständigheter föreligger, kan förbundsstyrelsen kalla till extra fullmäktigemöte.
Sådant möte skall också sammankallas efter skriftlig
framställan från minst en av förbundets revisorer eller efter
skriftlig framställan från minst fem lokalföreningar.
Extra fullmäktigemöte skall äga rum senast 60 dagar efter
inkommen begäran.
På extra möte skall fullmäktige endast behandla de ärenden
som angivits i kallelsen med undantag för sådana formella
frågor som val av mötesfunktionärer eller liknande.

§ 16 Rösträtt

§ 16 Rösträtt

På riksmöte och extra fullmäktigemöte har varje närvarande
fullmäktigerepresentant en röst för varje påbörjat 10-tal av de
medlemsföretag som fullgjort sina ekonomiska förpliktelser
mot förbundet.

Vid års- och föreningsmöten äger närvarande röstberättigad
en röst.

Röstning genom fullmakt får ej ske.

Röstberättigad är medlemsföretagets representant.

Med undantag för dem i § 28 och 30 nämnda fallen avgörs vid
omröstning alla frågor genom enkel majoritet.

Vid förfall kan personlig medlem från medlemsföretaget
inträda. Sådant byte skall godkännas av föreningsmötet.

Omröstning sker öppet utom vid val.

Omröstning sker öppet, såvida icke annorlunda begärs.

Vid lika röstetal vinner det förslag som biträds av mötesordföranden utom vid val då lottning skall ske.

Vid lika röstetal har sittande ordförande utslagsröst. Lika
röstetal vid val avgörs dock genom lottning.

Vid öppen omröstning skall i protokoll eller dithörande
handling antecknas hur varje fullmäktigerepresentant röstat.

Styrelsens medlemmar äger ej förslagsrätt eller rösträtt vid
val av revisor.

Röstning genom fullmakt får ej ske.

Ledamot av förbundsstyrelsen har yttrande- och förslagsrätt
men inte rösträtt.

§ 17 Föreningsmöte
§ 17 Kallelse till fullmäktigemöte

Föreningen skall, utöver årsmöte, hålla minst två ordinarie
föreningsmöten.

Fullmäktige kallas till riksmöte senast 60 dagar före mötet.

Extra föreningsmöte skall sammankallas om styrelsen eller
då minst 1/4 av medlemmarna så begär.

Om särskilda skäl föreligger, kan förbundsstyrelsen kalla till
extra möte med kortare varsel.
Dock senast 10 dagar före mötet.

Kallelse till föreningsmöte skall ske skriftligt och minst 8
dagar före mötet.
Till kallelsen skall fogas dagordning.

§ 18 Revisorerna
§ 18 Motioner

Föreningens räkenskaper och verksamhet skall under året
fortlöpande granskas av revisorerna.

Motioner till kongress och riksmöte skall vara förbundsstyrelsen tillhanda senast 60 dagar före mötet.

Revisorerna skall jämföra fattade beslut med vad som är
redovisat i bokföringen.

Styrelsen skall behandla dessa, samt tillställa lokalföreningar
och medlemmar samtliga motioner jämte styrelsens yttrande,
senast 30 dagar före mötet.
Motioner som inte inkommit inom föreskriven tid tages ej upp
till behandling.
Motion kan endast inlämnas av lokalförening.
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§ 19 Möteshandlingar

§ 19 Val

Lokalförening och medlem skall senast 30 dagar före
ordinarie fullmäktigemöte tillställas handlingar rörande de
ärenden som skall behandlas vid mötet.

Föreningen utser vid årsmöte styrelse om fem personer, två
styrelsesuppleanter, två revisorer, två revisorssuppleanter
och valberedning bestående av tre ledamöter. Valbar är
företagsrepresentant eller medlem.

§ 20 Riksmöte

§ 20 Årsmöte

Vid riksmöte skall följande ärenden behandlas:
1. Riksmötets öppnande.
2. Upprop av fullmäktigeledamöter, förbundsstyrelse och
revisorer.
Vid kongress: kongressombud.
3. Fråga om kallelse skett i behörig ordning.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av två mötesordföranden.
6. Val av två mötessekreterare.
7. Val av två justeringsmän och rösträknare.
8. Styrelsens förvaltningsberättelse för föregående år.
9. Revisorernas berättelse för föregående år.
10. Fastställande av balansräkning.
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för
föregående år.
12. Information om förbundsangelägenheter.
13. Anmälan av ärenden som fullmäktige beslutar ta upp till
diskussion.
14. Behandling av motioner.
15. Ärenden som styrelsen överlämnat till fullmäktige.
16. Behandling av ärenden enligt punkt 13.
17. Bestämmande av ersättning till fullmäktige, styrelse,
revisorer, valberedning m fl.
18. Ekonomisk redogörelse.
19. Bestämmande av avgifter till förbundet och servicebolaget.
20. Fastställande av budgetar för nästkommande år.
21. Val av förbundsordförande för ett år.
22. Val av vice förbundsordförande för två år
(vartannat år).
23. Val av två styrelseledamöter för två år. År då vice
förbundsordförande väljes, skall endast en styrelse
ledamot väljas.
24. Val av två styrelsesuppleanter för ett år.
25. Val av en auktoriserad revisor för fyra år
(vart fjärde år).
26. Val av en auktoriserad revisorssuppleant för fyra år (vart
fjärde år).
27. Val av en förtroendevald revisor för två år.
28. Val av en revisorssuppleant för ett år.
29. Val av en ledamot i valberedningen för tre år.
30. Val av en suppleant i valberedningen för ett år.
31. Eventuellt
32. Bestämmande av tid och plats för justering av
protokollet.
33. Avslutning.

Årsmöte skall hållas före den ................... (ifylls av resp.
förening).
Kallelse till årsmöte skall ske skriftligen och minst 14
dagar före mötet. Till kallelsen skall bifogas dagordning,
årsberättelse och revisionsberättelse.
Följande ärenden skall förekomma:
1. Årsmötets öppnande
2. Anteckning av närvarande
3. Val av årsmötesfunktionärer:
a) ordförande
b) sekreterare
c) justeringsmän och rösträknare, två
4. Fråga om kallelse till årsmötet skett stadgeenligt
5. Fastställande av dagordning
6. Styrelsens berättelse för föregående år
7. Revisorernas berättelse för föregående år
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för
föregående år
9. Fastställande av:
a) arvoden
b) inträdes- och årsavgifter
c) reseersättningar
d) traktamenten
10. Val av:
Ordförande för ett år
Vice ordförande och en styrelseledamot för två år (väljs
vartannat år)
Två styrelseledamöter för två år (väljs vartannat år)
Två styrelsesuppleanter för ett år
En revisor för två år (väljs varje år)
Två revisorssuppleanter för ett år
Valberedning, en ledamot för tre år (väljs varje år)
Val av kongressombud, år då kongress skall hållas
Styrelsen utser inom sig sekreterare, kassör och
klubbmästare.
11. Ärenden vilka årsmötet beslutar ta upp till behandling
12. Avslutning
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§ 21 Kallelse till kongress

§ 21 Representant vid förbundets fullmäktigemöten

Förbundsstyrelsen kan i speciella fall kalla till kongress.
Denna kan då ersätta ordinarie fullmäktigemöte.

Vid fullmäktiges möten representeras föreningen av
ordföranden.

Till kongress kan kallas
–– för att behandla en särskilt viktig fråga.

Vid förfall för denne inträder vice ordföranden.
Vid förfall för båda utser föreningen ersättare.

–– för att fira en speciell högtid.
–– för att minst 1/3 av antalet lokalföreningar begärt detta.

Ersättare, enligt tredje stycket, skall vara företagsrepresentant
eller medlem.

Förbundsstyrelsen bestämmer tid och plats för kongressen,
som kallas skriftligen senast 60 dagar före mötet.

Ledamot av förbundsstyrelsen eller i förbundet förtroendevald revisor får ej vara fullmäktigerepresentant.

Vid kongress övertages fullmäktiges besluts- och arbetsuppgifter av kongressombud.

§ 22 Representation vid kongress

§ 22 Representation vid förbundets kongresser

Senast 30 dagar före kongress skall lokalförening till
förbundskansliet lämna erforderliga uppgifter rörande
kongressombuden.

Lokalförening äger rätt att vid kongress låta sig representeras
av ett kongressombud för varje påbörjat 10-tal medlems
företag som fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot
förening och förbund.
Ombud skall vara företagsrepresentant eller medlem.

Lokalförening som häftar i skuld till förbundet får ej
representeras vid kongress.

§ 23 Rösträtt vid kongress
Varje kongressombud har yttrande- och förslagsrätt samt
rösträtt med en röst, som ej får överlåtas.
Omröstning skall ske öppet utom vid val, då sluten omröstning skall ske.
Vid lika röstetal vinner den mening som mötesordföranden
biträder utom vid val, då lottning skall ske.
Vid omröstning skall i protokoll eller dithörande handling
antecknas hur varje röstberättigad har röstat.
Vid kongress har styrelseledamöter och förtroendevalda
revisorer rösträtt.
Ledamot av förbundsstyrelsen får dock ej deltaga i beslut
rörande ansvarsfrihet för styrelsen och vid val av revisorer.

§ 24 Förbundsstyrelsen
Valbar till ledamot i förbundsstyrelsen är varje medlem
och företagsrepresentant som fullgjort sina ekonomiska
förpliktelser gentemot förening och förbund. Till förbundsordförande kan även väljas utomstående person.
Förbundsstyrelsen skall bestå av fem ledamöter och två
suppleanter.
Förbundsordförande, vice förbundsordförande, övriga
ledamöter och suppleanter väljs av fullmäktige på riksmöte
och på kongress av kongressombud för den mandattid som
anges i § 20.
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Förbundsstyrelsen sammanträder när förbundsordföranden
eller minst två styrelseledamöter önskar detta.
Kallelse till sammanträde skall ske skriftligen minst fem
dagar före.
l brådskande fall kan kallelse dock ske på annat sätt.
Förbundsstyrelsen är beslutför när förbundsordföranden och
minst två styrelseledamöter är närvarande.
Vid förfall för förbundsordföranden övertas dennes
arbetsuppgifter av vice förbundsordföranden.

§ 25 Förbundsstyrelsens åligganden

§ 23 Föreningsstyrelsens åligganden

Förbundsstyrelsen leder förbundets verksamhet i enlighet
med dessa stadgar och av fullmäktige och kongressombud
fattade beslut.

Föreningsstyrelsen leder föreningens verksamhet i
överensstämmelse med dessa och förbundets stadgar och av
kongressen, fullmäktige, förbundsstyrelsen eller föreningen
fattade beslut.

Utöver detta åligger det förbundsstyrelsen:
–– att upprätta arbetsordning för sin verksamhet

Utöver detta åligger det föreningsstyrelsen:
–– att bereda ärenden som skall behandlas på föreningsmöte

–– att bära ansvaret för förbundets ekonomi

–– att upprätta budget

–– att bereda alla ärenden som skall behandlas av fullmäktige
och kongress

–– att bära ansvaret för föreningens ekonomi och förvalta
föreningens medel

–– att lämna redogörelse för verksamhetsåret

–– att till revisorerna i god tid före årsmöte överlämna
erforderliga handlingar

–– att verkställa av fullmäktige och kongress fattade beslut
–– att förvalta förbundets tillgångar enligt beslut av
fullmäktige och kongress

–– att utforma styrelsens årsberättelse
–– att kalla till föreningsmöten

–– att redovisa egna beslut i övriga ärenden som behandlats
under verksamhetsperioden

–– att till förbundet anmäla förändringar inom styrelsen och
föreningen.

–– att upprätta budgetförslag till riksmötet
–– att utse firmatecknare

Styrelsen sammanträder när behov föreligger och är
beslutsmässig då minst tre ordinarie ledamöter är närvarande.

–– att anställa och entlediga tjänstemän
–– att överenskomma om tjänstemännens löner
–– att ange instruktioner och riktlinjer för tjänstemännens
arbetsuppgifter.
Förbundsstyrelsen skall höra lokalförening som berörs av
ärende, vilket kan komma att väsentligen påverka förutsättningarna för föreningens medlemmar.

§ 26 Valberedning
Valberedningen skall bestå av tre ledamöter samt en
suppleant. Valbar är medlem och företagsrepresentant, som
fullgjort sina ekonomiska förpliktelser gentemot förening och
förbund.
Valberedningens uppgift är att till fullmäktiges och
kongressens sammanträden presentera namnförslag till de val
fullmäktige har att göra.
Valberedningen skall tillställa kansliet de aktuella namnförslagen i så god tid att dessa kan vara fullmäktigeledamöterna
och kongressombuden tillhanda inom föreskriven tid.
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§ 27 Revision
Förbundets räkenskaper och övriga verksamhet skall
fortlöpande granskas av tre revisorer, av vilka en skall vara
auktoriserad. Revisorer jämte en suppleant väljes enligt § 20.
Valbar är, förutom de auktoriserade revisorerna, medlem
och företagsrepresentant, som fullgjort sina ekonomiska
förpliktelser gentemot förening och förbund.
Förbundsstyrelsen skall till revisorerna överlämna de
handlingar som erfordras, senast tre månader efter
räkenskapsårets slut.
Revisorerna skall tillställa kansliet sin årliga revisionsberättelse i så god tid att denna kan vara fullmäktigeledamöterna
och kongressombuden tillhanda inom föreskriven tid.

§ 28 Ändring av stadgar

§ 24 Ändring av stadgar

Beslut om ändring av dessa stadgar kan endast fattas av
fullmäktige eller kongress vid två på varandra följande
sammanträden varav minst ett skall vara ordinarie. Mellan
mötena skall en tid av minst fyra månader förflyta.

Beslut om ändring av dessa stadgar kan endast fattas av föreningen vid två på varandra följande ordinarie föreningsmöten,
varav ett skall vara årsmöte.
För sådan ändring krävs minst 3/4 av avgivna röster.

För sådan ändring krävs minst 3/4 av avgivna röster.

Förslag till ändring får ej behandlas utan att ärendet angivits
på kallelsen.

Ärendet måste anges på kallelsen till mötet.

Ändring av eller tillägg till stadgarna skall tagas in i
särskild paragraf och träder ej i kraft förrän de godkänts av
förbundsstyrelsen.

§ 29 Tvist

§ 25 Tvist

Uppstår tvist rörande tillämpningen av dessa stadgar, skall
denna avgöras inför domstol.

Uppstår tvist rörande tillämpningen av dessa stadgar, skall
denna avgöras inför domstol.

§ 30 Upplösning

§ 26 Upplösning

Förslag om upplösning kan ske av styrelsen eller då minst fem
lokalföreningar kräver detta genom motion senast 60 dagar
före kongressen.

Förslag om föreningens upplösning kan ske av styrelsen eller
när minst 1/5 av medlemsföretagen kräver detta.
Beslut om upplösning kräver minst 3/4 majoritet av de
röstande vid två på varandra följande ordinarie möten, varav
ett skall vara årsmöte.

Beslut om förbundets upplösning kan endast fattas av två på
varandra följande kongresser. Dock skall minst fyra månader
förflyta mellan kongresserna.

Ärende angående upplösning skall anges i kallelsen till mötet.

Sådant beslut kräver en majoritet av minst 3/4 av rösterna.

Vid föreningens upplösning skall dess tillgångar disponeras
enligt föreningsmötets beslut.

Vid upplösning av förbundet skall tillgångarna disponeras
enligt kongressens beslut.
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