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Stadgar för Saco-S Stockholms universitet 
 

1 § Saco-S Stockholms universitet är en del av förhandlingsorganisationen Saco-S och 
är dess lokala arbetstagarorganisation vid Stockholms universitet och företräder de an-
ställda vid myndigheten som är medlemmar i ett förbund anslutet till Saco-S, om inte 
Saco-S styrelse beslutat om undantag. Den lokala verksamhetens uppgifter och regler 
om hur den ska bedrivas beslutas av Saco-S årsmöte och styrelse. 
 
2 § Ordinarie medlemsmöte, ska hållas årligen senast i november månad. Extra med-
lemsmöte hålls då styrelsen finner det lämpligt eller då minst en tiondel av förbunds-
medlemmarna på arbetsplatsen skriftligen begär det. Kallelse till ordinarie medlems-
möte ska ha utkommit minst två veckor före medlemsmötet.  
 
3 § Vid ordinarie medlemsmöte beslutar förbundsmedlemmarna om följande: 
• Godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse  
• Val av ordförande och ledamöter i styrelsen  
• Val av suppleanter för styrelseledamöterna 
• Val av valberedningen samt sammankallande i denna 
• Övriga frågor  
Vid extra medlemsmöte behandlas de av ovanstående frågor som mötet sammankal-
lats för. 
 
4 § Styrelsen består av ordförande samt minst 6 och högst 9 övriga ledamöter. För le-
damöterna ska finnas högst 5 suppleanter. Styrelsens sammansättning ska stå i någon 
slags rimlig relation till antalet förbundsmedlemmar de företräder och verksamhetens 
omfattning i övrigt vid Stockholms universitet.  Därutöver bör styrelsens sammansätt-
ning vara balanserad i förhållande till kön och de olika yrkeskategorier som föreningen 
företräder. Valbar är den medlem som skriftligen nominerats till valberedningen fyra 
veckor innan medlemsmötet.  
 
5 § Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst fem ledamöter 
begär det. Styrelsen är beslutför då minst halva antalet ledamöter eller suppleant för 
ledamot är närvarande. 
 
6 § Valberedningen har till uppgift att förbereda val av styrelse samt av sådana repre-
sentanter som ska utses av ordinarie medlemsmöte enligt 4 §. 
Valberedningen består av minst två ledamöter varav en är sammankallande. 


